
 

 

 

 

 

บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

  



 

 

รายงานการสอบทานงบการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้ บริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน)  

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2563 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือน และ 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับ

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ ของ 

บริษทั พรีบิลท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั พรีบิลท์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของ

กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบังบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทาน

น้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบ

เร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่แสดงฐานะทางการเงินรวมและฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษทั พรีบิลท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั พรีบิลท์ จาํกดั (มหาชน)  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือน

และหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ

งวดหกเดือน ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการ

สอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 2 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือน 

และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยเลือกนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน

ชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบัติ ทั้ งน้ี ข้าพเจ้ามิไดใ้ห้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

 

(นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5599 

 

วนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

/สอบทำนแลว้) (ตรวจสอบแลว้) /สอบทำนแลว้) (ตรวจสอบแลว้)
สินทรัพย์หมุนเวยีน
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7 761,274,035.58 547,249,632.82 573,831,161.49 473,038,916.17 
     เงินลงทุนชัว่ครำว 0.00 322,872,985.17 0.00 316,593,449.86 
     สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 14 515,902,869.27 0.00 509,575,538.42 0.00 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 450,767,591.65 949,151,919.29 486,526,079.25 838,962,997.53 
     เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 196,043,271.00 209,543,491.00 1,100,000,000.00 1,063,000,000.00 
     สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน 10 52,403,010.96 137,954,112.17 65,839,976.16 147,928,986.83 
     สินคำ้คงเหลือ 13 118,711,823.43 119,811,297.62 48,149,470.01 60,617,158.34 
     ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง 11 714,350,588.64 1,778,630,952.79 0.00 0.00 
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
           ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 10 485,793,763.55 480,264,563.81 469,664,009.54 469,003,384.78 
           เงินมดัจ ำ 13,695,779.69 10,284,719.81 12,018,896.03 8,858,623.81 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,308,942,733.77 4,555,763,674.48 3,265,605,130.90 3,378,003,517.32 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
     เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - มีภำระผกูพนั 21 160,938,075.00 161,758,960.00 160,938,075.00 161,758,960.00 
     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 15 0.00 0.00 786,554,633.75 786,554,633.75 
     เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 16 517,646,881.94 507,320,697.33 0.00 0.00 
     เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 0.00 145,307,700.00 0.00 98,407,700.00 
     สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 17 158,654,514.47 0.00 106,162,610.33 0.00
     เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 81,407,699.31 81,407,699.31 81,407,699.31 81,407,699.31 
     ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรรอกำรพฒันำ 12 1,170,610,034.02 0.00 0.00 0.00 
     ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 19 325,878,913.99 324,323,983.85 61,513,808.74 50,481,308.76 
     สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 20 66,809,227.98 0.00 56,041,919.33 0.00 
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 22 6,299,935.18 6,323,803.40 2,417,666.49 2,354,886.69 
     ภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำย 130,198,176.00 110,411,513.27 130,172,693.09 110,372,780.70 
     สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 23 49,133,869.55 47,455,612.68 26,848,154.24 29,978,764.30 
     สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่
         เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 200,000.00 0.00 0.00 0.00 
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,068,973.00 7,488,855.00 6,587,973.00 7,047,855.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,674,846,300.44 1,391,798,824.84 1,418,645,233.28 1,328,364,588.51 
รวมสินทรัพย์ 5,983,789,034.21 5,947,562,499.32 4,684,250,364.18 4,706,368,105.83 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สินทรัพย์



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

/สอบทำนแลว้) (ตรวจสอบแลว้) /สอบทำนแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 25 630,000,000.00 600,000,000.00 20,000,000.00 0.00 

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 26 628,922,680.52 782,188,052.18 579,552,507.69 723,097,722.20 

     ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง

ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 27 49,142,883.20 0.00 43,603,407.11 0.00 

    รำยไดรั้บล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซ้ือจะขำย 2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 

     เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง 10 757,957,291.40 759,101,555.43 757,957,291.40 759,101,555.43 

     เงินเรียกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง 10 442,474,258.61 302,896,296.48 442,474,258.61 302,896,296.48 

     เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 251,502,100.82 234,289,201.09 248,255,698.83 231,210,296.98 

     ภำษีขำยตั้งพกั 26,722,493.09 50,736,235.77 26,722,493.09 50,736,235.77 

     ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 8,927,403.80 7,562,758.10 0.00 0.00 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,797,949,111.44 2,736,774,099.05 2,118,565,656.73 2,067,042,106.86 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 29 973,695,000.00 919,685,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 

     หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 27 23,681,449.57 0.00 18,293,352.78 0.00 

     ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ

         ผลประโยชน์พนกังำน 28 89,352,556.02 86,255,307.00 64,916,903.50 61,204,420.00 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,086,729,005.59 1,005,940,307.00 583,210,256.28 561,204,420.00 

รวมหนีสิ้น 3,884,678,117.03 3,742,714,406.05 2,701,775,913.01 2,628,246,526.86 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

/สอบทำนแลว้) (ตรวจสอบแลว้) /สอบทำนแลว้) (ตรวจสอบแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

          ทุนจดทะเบียน

               หุ้นสำมญั 308,676,462 หุ้น 

                  หุ้นละ 1 บำท 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 

          ทุนท่ีออกและช ำระแลว้

               หุ้นสำมญั 308,676,462 หุ้น 

                  มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 308,676,462.00 

     ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น  

          ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00 97,844,800.00 

          ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั - จำกกำร

             ลงทุนในบริษทัยอ่ย 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75 186,541,112.75 

     ก  ำไรสะสม

          จดัสรรแลว้

               ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 30 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20 36,867,646.20 

          ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,469,180,482.35 1,574,917,674.11 1,352,544,430.22 1,448,191,558.02 

     รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,099,110,503.30 2,204,847,695.06 1,982,474,451.17 2,078,121,578.97 

     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 413.88 398.21 0.00 0.00 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,099,110,917.18 2,204,848,093.27 1,982,474,451.17 2,078,121,578.97 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,983,789,034.21 5,947,562,499.32 4,684,250,364.18 4,706,368,105.83 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้

     รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง 978,213,786.51 893,045,269.08 1,015,031,065.13 893,625,566.65

     รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 90,586,947.00 101,290,725.73 0.00 0.00

          รวมรำยได้ 1,068,800,733.51 994,335,994.81 1,015,031,065.13 893,625,566.65 

ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงและตน้ทุนขำย

     ตน้ทุนกำรก่อสร้ำง (904,287,889.62) (771,302,212.85) (941,101,396.51) (771,878,719.92)

     ตน้ทุนขำยสินคำ้ (68,347,051.32) (76,159,509.77) 0.00 0.00 

          รวมตน้ทุน (972,634,940.94) (847,461,722.62) (941,101,396.51) (771,878,719.92)

ก ำไรขั้นตน้ 96,165,792.57 146,874,272.19 73,929,668.62 121,746,846.73 

รำยไดอ่ื้น 32 4,526,711.62 3,386,827.53 2,253,157.18 2,930,446.25 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 100,692,504.19 150,261,099.72 76,182,825.80 124,677,292.98 

ค่ำใชจ่้ำย

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย (7,371,533.53) (9,511,768.69) 0.00 0.00 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (47,498,196.61) (70,096,021.13) (34,176,418.87) (52,367,125.18)

หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 (740,574.73) 0.00 0.00 

รวมค่ำใชจ่้ำย (54,869,730.14) (80,348,364.55) (34,176,418.87) (52,367,125.18)

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 45,822,774.05 69,912,735.17 42,006,406.93 72,310,167.80 

รำยไดท้ำงกำรเงิน 4,969,126.14 4,892,362.09 13,976,450.41 7,966,659.27 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (12,354,224.82) (5,007,590.24) (5,715,439.14) (5,007,590.24)

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 3,216,051.17 (2,353,294.27) 0.00 0.00 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 41,653,726.54 67,444,212.75 50,267,418.20 75,269,236.83 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 38 (8,547,409.91) (14,443,973.36) (10,534,657.86) (15,104,667.11)

ก ำไรส ำหรับงวด 33,106,316.63 53,000,239.39 39,732,760.34 60,164,569.72 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 33,106,316.63 53,000,239.39 39,732,760.34 60,164,569.72 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



- 2 -

บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 33,106,301.86 53,000,213.29 39,732,760.34 60,164,569.72 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 14.77 26.10 0.00 0.00 

33,106,316.63 53,000,239.39 39,732,760.34 60,164,569.72 

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 33,106,301.86 53,000,213.29 39,732,760.34 60,164,569.72 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 14.77 26.10 0.00 0.00 

33,106,316.63 53,000,239.39 39,732,760.34 60,164,569.72 

ก ำไรต่อหุ้น

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.107 0.172 0.129 0.195

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 308,676,462          308,676,462          308,676,462          308,676,462          

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้

     รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง 1,880,929,777.09 1,774,525,809.77 1,941,699,443.65 1,785,161,730.07

     รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 181,145,062.49 220,568,779.20 0.00 0.00

          รวมรำยได้ 2,062,074,839.58 1,995,094,588.97 1,941,699,443.65 1,785,161,730.07 

ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงและตน้ทุนขำย

     ตน้ทุนกำรก่อสร้ำง (1,728,734,980.64) (1,484,257,356.38) (1,789,498,641.60) (1,494,889,486.18)

     ตน้ทุนขำยสินคำ้ (147,341,092.17) (173,952,273.94) 0.00 0.00 

          รวมตน้ทุน (1,876,076,072.81) (1,658,209,630.32) (1,789,498,641.60) (1,494,889,486.18)

ก ำไรขั้นตน้ 185,998,766.77 336,884,958.65 152,200,802.05 290,272,243.89 

รำยไดอ่ื้น 32 16,455,352.43 6,582,799.35 10,847,335.73 5,427,439.52 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 202,454,119.20 343,467,758.00 163,048,137.78 295,699,683.41 

ค่ำใชจ่้ำย

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย (15,302,058.48) (15,130,549.14) 0.00 0.00 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (96,988,025.58) (129,812,052.00) (68,436,142.31) (98,611,990.72)

หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 (740,574.73) 0.00 0.00 

รวมค่ำใชจ่้ำย (112,290,084.06) (145,683,175.87) (68,436,142.31) (98,611,990.72)

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 90,164,035.14 197,784,582.13 94,611,995.47 197,087,692.69 

รำยไดท้ำงกำรเงิน 9,630,326.06 8,971,076.68 22,989,001.08 15,657,545.94 

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (19,564,987.08) (8,241,922.99) (11,432,222.17) (8,241,922.99)

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 10,758,586.92 (5,129,985.23) 0.00 0.00 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 90,987,961.04 193,383,750.59 106,168,774.38 204,503,315.64 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 38 (17,240,789.94) (40,697,345.76) (20,675,979.31) (41,203,576.03)

ก ำไรส ำหรับงวด 73,747,171.10 152,686,404.83 85,492,795.07 163,299,739.61 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



- 2 -

บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือ

   ขำดทุนในภำยหลงั

     ผลก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของผล

       ประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว้ 28 0.00 (18,861,924.91) 0.00 (10,492,462.00)

     ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ 

       ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 0.00 3,772,384.98 0.00 2,098,492.40 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด-สุทธิจำกภำษี 0.00 (15,089,539.93) 0.00 (8,393,969.60)

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 73,747,171.10 137,596,864.90 85,492,795.07 154,905,770.01 

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 73,747,155.48 152,686,376.46 85,492,795.07 163,299,739.61 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 15.62 28.37 0.00 0.00 

73,747,171.10 152,686,404.83 85,492,795.07 163,299,739.61 

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 73,747,155.48 137,596,849.92 85,492,795.07 154,905,770.01 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 15.62 14.98 0.00 0.00 

73,747,171.10 137,596,864.90 85,492,795.07 154,905,770.01 

ก ำไรต่อหุ้น

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.239 0.495 0.277 0.529

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 308,676,462          308,676,462          308,676,462          308,676,462          

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



บริษทั  พรีบิลท ์ จ  ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้)

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่ รวม

หมำยเหตุ ทนุท่ีออก ส่วนเกินมลูคำ่ ส่วนเกินมลูคำ่ รวมส่วนของผูถื้อหุ้น อ ำนำจควบคุม ส่วนของผูถื้อหุ้น

และช ำระแลว้ หุ้นสำมญั หุ้นสำมญั - จำกกำร จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่

ลงทนุในบริษทัยอ่ย ส ำรองตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,633,708,628.69 2,263,638,649.64 327.86 2,263,638,977.50 

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

เงินปันผลจ่ำย 31 0.00 0.00 0.00 0.00 (246,941,169.60) (246,941,169.60) 0.00 (246,941,169.60)

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 137,596,849.92 137,596,849.92 14.98 137,596,864.90 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,524,364,309.01 2,154,294,329.96 342.84 2,154,294,672.80 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,574,917,674.11 2,204,847,695.06 398.21 2,204,848,093.27 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 4 0.00 0.00 0.00 0.00 5,721,529.96 5,721,529.96 0.05 5,721,530.01 

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,580,639,204.07 2,210,569,225.02 398.26 2,210,569,623.28 

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

เงินปันผลจ่ำย 31 0.00 0.00 0.00 0.00 (185,205,877.20) (185,205,877.20) 0.00 (185,205,877.20)

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 73,747,155.48 73,747,155.48 15.62 73,747,171.10 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,469,180,482.35 2,099,110,503.30 413.88 2,099,110,917.18 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

ก ำไรสะสม



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่ำ ส่วนเกินมูลค่ำ รวมส่วนของ

และช ำระแลว้ หุ้นสำมญั หุ้นสำมญั - จำกกำร จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ลงทุนในบริษทัยอ่ย ส ำรองตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,519,652,886.81 2,149,582,907.76 

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

   เงินปันผลจ่ำย 31 0.00 0.00 0.00 0.00 (246,941,169.60) (246,941,169.60)

   ก  ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 154,905,770.01 154,905,770.01 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,427,617,487.22 2,057,547,508.17 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,448,191,558.02 2,078,121,578.97 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4,065,954.33 4,065,954.33 

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,452,257,512.35 2,082,187,533.30 

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

   เงินปันผลจ่ำย 31 0.00 0.00 0.00 0.00 (185,205,877.20) (185,205,877.20)

   ก  ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 0.00 0.00 85,492,795.07 85,492,795.07 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 308,676,462.00 97,844,800.00 186,541,112.75 36,867,646.20 1,352,544,430.22 1,982,474,451.17 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                   )

ก ำไรสะสม



บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

   ก ำไรส ำหรับงวด 73,747,171.10 152,686,404.83 85,492,795.07 163,299,739.61 

     รำยกำรปรับท่ีกระทบก ำไรเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)

       จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

        ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 17,240,789.94 40,697,345.76 20,675,979.31 41,203,576.03 

         ส่วนแบ่ง(ก ำไร)ขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (10,758,586.92) 5,129,985.23 0.00 0.00 

         ค่ำเส่ือมรำคำ 55,297,848.19 18,660,197.27 38,950,442.75 6,617,732.21 

         สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนตดัจ่ำย 721,093.22 721,483.87 382,220.20 422,526.01 

         หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 740,574.73 0.00 0.00 

         ค่ำเผ่ือวสัดุส้ินเปลือง (450,000.00) 0.00 0.00 0.00 

         รำยไดจ้ำกกำรริบเงินประกนัผลงำน (1,800,216.09) (115,714.72) (1,800,216.09) (115,714.72)

         (ก ำไร)จำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหลกัทรัพย์ (2,129,930.06) (5,015,384.19) (2,082,134.52) (4,262,681.39)

         (ก ำไร)จำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (7,094,901.96) 0.00 (2,672,467.42) 0.00 

         (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 903,043.54 279,391.94 903,043.54 317,441.06 

         ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับ

               ผลประโยชน์พนกังำน 5,091,912.02 17,980,867.50 3,712,483.50 11,183,205.00 

         ตน้ทุนทำงกำรเงิน 19,564,987.08 8,241,922.99 11,432,222.17 8,241,922.99 

         ดอกเบ้ียรับ (9,630,326.06) (8,971,076.68) (22,989,001.08) (15,657,545.94)

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

     ในส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 140,702,884.00 231,035,998.53 132,005,367.43 211,250,200.86 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)
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บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ

     สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

         ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 503,607,148.58 (167,577,687.15) 371,314,500.84 (196,046,269.21)

         สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียน 85,551,101.21 (212,675,862.04) 82,089,010.67 (212,718,695.34)

         ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง (95,767,528.64) (154,322,899.80) 0.00 0.00 

         สินคำ้คงเหลือ 1,549,474.19 (47,036,516.06) 12,467,688.33 (3,481,626.36)

         ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน (5,529,199.74) 56,835,932.08 (660,624.76) 59,795,702.71 

         เงินมดัจ ำ (3,411,059.88) 13,063,099.33 (3,160,272.22) 13,063,099.33 

         ภำษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่ำย 48,091.96 542,061.25 14,083.84 542,061.25 

         สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 419,882.00 490,400.00 459,882.00 607,400.00 

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของ

     หน้ีสินด ำเนินงำน เพ่ิมข้ึน(ลดลง)

         เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (153,326,859.16) 6,308,879.86 (143,003,200.31) 5,073,553.51 

         เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 19,013,115.82 (2,061,777.80) 18,845,617.94 (2,089,110.97)

         เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำจะซ้ือจะขำย 2,300,000.00 1,715,547.50 0.00 0.00 

         เงินรับล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง (1,144,264.03) (4,608,790.14) (1,144,264.03) (4,608,790.14)

         เงินเรียกเก็บล่วงหน้ำตำมสัญญำก่อสร้ำง 139,577,962.13 (6,919,646.35) 139,577,962.13 (6,919,646.35)

         จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน (1,994,663.00) (3,173,013.00) 0.00 (795,513.00)

         ภำษีขำยตั้งพกั (24,013,742.68) 11,561,834.10 (24,013,742.68) 11,561,834.10 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กำรด ำเนินงำน 607,582,342.76 (276,822,439.69) 584,792,009.18 (124,765,799.61)

         เงินสดจ่ำย-ค่ำดอกเบ้ียจ่ำย (30,355,175.78) (25,438,139.72) (11,432,222.17) (8,241,922.99)

         เงินสดรับ-ค่ำดอกเบ้ียรับ 5,767,350.42 4,772,289.02 4,111,418.52 4,238,350.67 

         ภำษีเงินไดรั้บคืน 14,254,685.69 18,562,146.09 14,249,961.24 18,562,146.09 

         จ่ำยภำษีเงินได้ (53,074,223.89) (43,428,106.68) (52,625,815.30) (37,082,507.42)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 544,174,979.20 (322,354,250.98) 539,095,351.47 (147,289,733.26)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)
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บริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

         เงินสดจ่ำยจำกกำรให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำร

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,400,000.00) 0.00 0.00 0.00 

         เงินสดรับจำกกำรให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำร

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,900,220.00 0.00 0.00 0.00 

         เงินสดจ่ำยจำกกำรซ้ือเงินลงทุนชัว่ครำว (650,000,000.00) (500,000,000.00) (650,000,000.00) (500,000,000.00)

         เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนชัว่ครำว 460,118,126.21 585,000,000.00 459,418,126.21 490,000,000.00 

         เงินลงทุนชัว่ครำวเงินฝำกประจ ำ(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (318,080.25) (339,810.17) (318,080.25) (339,810.17)

         เงินสดจ่ำยจำกกำรให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำร

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 (46,193,271.69) (37,000,000.00) (17,000,000.69)

         เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (24,311,027.79) (31,442,035.54) (20,158,571.74) (6,477,333.33)

         เงินสดรับจำกกำรขำยอำคำรและอุปกรณ์ 93,573.55 1,819,831.23 93,573.55 1,758,090.53 

         เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีภำระผกูพนั 820,885.00 5,068,795.00 820,885.00 5,068,795.00 

         เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (272,225.00) (131,350.00) (20,000.00) (19,000.00)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (200,368,528.28) 13,782,158.83 (247,164,067.23) (27,009,258.66)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

          เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 30,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00 

          เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 54,010,000.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00 

          จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (28,586,170.96) 0.00 (25,933,161.72) 0.00 

          เงินสดจ่ำยเงินปันผล (185,205,877.20) (246,941,169.60) (185,205,877.20) (246,941,169.60)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (129,782,048.16) 253,058,830.40 (191,139,038.92) 253,058,830.40 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 214,024,402.76 (55,513,261.75) 100,792,245.32 78,759,838.48 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดตน้งวด 547,249,632.82 440,668,261.42 473,038,916.17 99,017,022.74 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 761,274,035.58 385,154,999.67 573,831,161.49 177,776,861.22 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)



บริษทั  พรีบิลท ์ จ  ำกดั  (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล

ส ำหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

1.  ขอ้มลูทัว่ไป 

บริษทั พรีบิลท ์ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2538

และเม่ือวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ์ 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชน มีท่ีอยู่ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี

ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 503 ชั้นท่ี 1  ถนนบอนดส์ตรีท ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบักำรรับเหมำก่อสร้ำง

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 :

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019   ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  ท  ำให้เกิดกำร

ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไมแ่น่นอน

และผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ

อยำ่งไรกต็ำม    ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ  จะติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวอยำ่งต่อเน่ืองและจะประเมินผล

กระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมลูคำ่ของสินทรัพย ์   ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนอยำ่งสม ่ำเสมอ    อน่ึง  ระดบั

ควำมรุนแรงของผลกระทบข้ึนอยู่กบัมำตรกำรควบคุมกำรแพร่กระจำยของภำครัฐและระยะเวลำในกำรแพร่ระบำดของไวรัส

ดงักล่ำว

2.  หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน

2.1  เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี  พ.ศ.  2547   และ

แสดงรำยกำรตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้โดยกระทรวงพำณิชย ์ลงวนัท่ี  26  ธนัวำคม  2562  เร่ือง ก ำหนดรำยกำรยอ่

ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน  (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2562     และตำมกฎระเบียบ   และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย ์และตลำด

หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง

งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัจดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมลูคำ่ขององคป์ระกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน 

ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปล

จำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)



2.  หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน (ต่อ)

2.2   กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ กำรประมำณกำร

ในเร่ืองท่ีมีควำมไมแ่น่นอนเสมอ     กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี     ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงใน

งบกำรเงินและต่อขอ้มลูท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำร

ไวก้ำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี

คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี

ในกำรประมำณคำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี    ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ี

คำดว่ำจะเกิดข้ึน โดยใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำคำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุ

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และคำ่เส่ือมรำคำ

ในกำรค ำนวณคำ่เส่ือมรำคำ  ของอำคำรและอุปกรณ์   ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และ

มลูคำ่คงเหลือ  เม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์    และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูคำ่คงเหลือใหม ่  หำกมี

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยคำ่ของ อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำก

กำรดอ้ยคำ่   หำกคำดว่ำมลูคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น     ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละคำ่ใชจ่้ำยในอนำคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน

ในกำรบนัทึก    และวดัมลูคำ่ของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน     ณ   วนัท่ีไดม้ำ     ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยคำ่ในภำยหลงั 

ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกอำยกุำรให้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู่โดยประมำณ

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

กลุ่มบริษทั จะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่

ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทั      จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและขำดทุนนั้น     ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่มบริษทั     ควรรับรู้จ  ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อ

กำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด  โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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2.  หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน (ต่อ)

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน     และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ

พนกังำน    ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั    ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ   ในกำรประมำณกำรนั้น  เช่น   

อตัรำคิดลด  อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้

2.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหมท่ี่เร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั

ในระหว่ำงงวด  กลุ่มบริษทั ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม ่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1  มกรำคม  2563  มำถือปฏิบติั  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว ไดรั้บกำรปรับปรุง  หรือ

จดัให้มีข้ึน   เพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ  โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้

ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี   ไมมี่ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  อยำ่งไรกต็ำม  มำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม ่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี

            2.3.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

        มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 

จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ

ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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2.  หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน (ต่อ)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมลูคำ่เคร่ืองมือ

ทำงกำรเงินดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   โดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน  ลกัษณะของกระแส

เงินสดตำมสญัญำและแผนธุรกิจของกิจกำร     (Business   Model)      หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยคำ่ของเคร่ืองมือ

ทำงกำรเงิน โดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนและหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง

กำรแสดงรำยกำร     และกำรเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทำงกำรเงิน      

กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั จำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี

-  กำรจดัประเภทและวดัมลูคำ่ยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน โดยกลุ่มบริษทั

    ตอ้งวดัมลูคำ่ยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน      และจดัประเภทเงินลงทุน

    ดงักล่ำวเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน หรือผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

-  กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต      กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำง

   กำรเงินโดยไมจ่  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน      กลุ่มบริษทัจะใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยใน

   กำรพิจำรณำคำ่เผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้      และใชวิ้ธีกำรทัว่ไปในกำรพิจำรณำ

   คำ่เผ่ือผลขำดทุนจำกดอ้ยคำ่ของเงินให้กูย้ืมระยะยำว

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติั      โดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสมหรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ ณ วนัท่ี 1 

มกรำคม 2563 และไมป่รับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลขอ้ 4

            2.3.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบบัท่ี  16  เร่ืองสญัญำเช่ำ

        มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญำเช่ำ และกำรตีควำม

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งมำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร    กำรวดัมลูคำ่      กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผย

ขอ้มลูของสญัญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสญัญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ   

12   เดือน  เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมลูคำ่ต  ่ำ

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไมมี่กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี  ฉบบัท่ี  17   ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้ง

จดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุน

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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2.  หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน (ต่อ)

กลุ่มบริษทั   น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไมป่รับยอ้นหลงั

งบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4

     2.4  แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี   เร่ือง   มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบ 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี   เร่ือง   มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติม

ทำงบญัชี   เพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนำ  2019   (COVID-19)  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั      และเพ่ือให้เกิด

ควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไมแ่น่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว

               แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี  22  เมษำยน  2563     และมีผลบงัคบัใช้

ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี  1 มกรำคม 2563  ถึง 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี

-  เลือกท่ีจะไมน่ ำสถำนกำรณ์  COVID-19     มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยคำ่ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี  ฉบบัท่ี  36  

เร่ือง  กำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย์

-  เลือกท่ีจะไมต่อ้งน ำขอ้มลูท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต  (Forward-looking information)   มำใชว้ดัมลูคำ่ของผล

ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน      ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรวดัมลูคำ่ของผลขำดทุนดำ้น

เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน

-  เลือกท่ีจะวดัมลูคำ่เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไมอ่ยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดดว้ยมลูคำ่ยติุธรรม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม

2563

-  เลือกท่ีจะไมน่ ำขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 มำเป็นขอ้มลูในกำรประมำณกำรควำมเพียงพอของก ำไร

ทำงภำษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคตเพ่ือท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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2.  หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินและน ำเสนองบกำรเงิน (ต่อ)

2.5  กำรวดัมลูคำ่ยติุธรรม

นโยบำยกำรบญัชี    และกำรเปิดเผยขอ้มลูของกลุ่มบริษทั     หลำยขอ้ก ำหนดให้มีกำรวดัมลูคำ่ยติุธรรมทั้งสินทรัพย ์  และ

หน้ีสินทำงกำรเงิน และไมใ่ช่ทำงกำรเงิน

กลุ่มบริษทั     ก  ำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเก่ียวกบักำรวดัมลูคำ่ยติุธรรม     กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน

มลูคำ่  ซ่ึงมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวดัมลูคำ่ยติุธรรมท่ีมีนยัส ำคญั  รวมถึงกำรวดัมลูคำ่ยติุธรรม  ระดบั 3   และรำยงำน

โดยตรงต่อผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นกำรเงิน 

กลุ่มผูป้ระเมินมลูคำ่    มีกำรทบทวนขอ้มลูท่ีไมส่ำมำรถสงัเกตได ้   และปรับปรุงกำรวดัมลูคำ่ท่ีมีนยัส ำคญัอยำ่งสม ่ำเสมอ

หำกมีกำรใชข้อ้มลูจำกบุคคลท่ีสำมเพ่ือวดัมลูคำ่ยติุธรรม    เช่น   รำคำจำกนำยหนำ้หรือกำรตั้งรำคำ กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมิน

หลกัฐำนท่ีไดม้ำจำกบุคคลท่ีสำมท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบักำรวดัมลูคำ่  รวมถึงกำรจดัระดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรมว่ำเป็นไป

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งเหมำะสม

ประเด็นปัญหำของกำรวดัมลูคำ่ท่ีมีนยัส ำคญัจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของกลุ่มบริษทั  

เม่ือวดัมลูคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน   กลุ่มบริษทั   ไดใ้ชข้อ้มลูท่ีสำมำรถสงัเกตไดใ้ห้มำกท่ีสุด  เท่ำท่ีจะท ำได้

มลูคำ่ยติุธรรมเหล่ำน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล ำดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรมตำมขอ้มลูท่ีใชใ้นกำรประเมินมลูคำ่ ดงัน้ี

●  ขอ้มลูระดบั 1   เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย  (ไมต่อ้งปรับปรุง)  ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่ง

  เดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูคำ่

●  ขอ้มลูระดบั 2   เป็นขอ้มลูอ่ืนท่ีสงัเกตไดไ้มว่่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้ม  ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

                                         หรือหน้ีสินนั้น นอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1

●  ขอ้มลูระดบั 3   เป็นขอ้มลูท่ีไมส่ำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

หำกขอ้มลูท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมลูคำ่ยติุธรรมของสินทรัพย ์   หรือหน้ีสินถูกจดัประเภทล ำดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรมท่ี

แตกต่ำงกนั     กำรวดัมลูคำ่ยติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภำพรวมในระดบัเดียวกนัตำมล ำดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรม

ของขอ้มลูท่ีอยู่ในระดบัต ่ำสุดท่ีมีนยัส ำคญัส ำหรับกำรวดัมลูคำ่ยติุธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษทั      รับรู้กำรโอนระหว่ำงล ำดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเกิดกำรโอน

ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรวดัมลูคำ่ยติุธรรมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ดงัต่อไปน้ี 

●  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 5.11 และขอ้ 14 สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน 

●  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 40 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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3.  เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม

3.1  ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ำรรวมเฉพำะบริษทั  ซ่ึงบริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน)  มีอ  ำนำจควบคุมใน

บริษทัเหล่ำนั้น หลงัจำกไดต้ดัยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเป็นสำระส ำคญัแลว้ โดยบริษทัฯ ไดน้ ำบริษทัยอ่ย

เขำ้มำจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีมีอ  ำนำจควบคุม  

3.2  งบกำรเงินรวมประกอบดว้ยงบกำรเงินของบริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่และงบกำรเงินบริษทัยอ่ย  

ซ่ึงบริษทั  พรีบิลท ์ จ  ำกดั (มหำชน)  เขำ้ถือหุ้นหรือมีอ ำนำจควบคุมอยำ่งเป็นสำระส ำคญัในบริษทัยอ่ยดงัน้ี

ช่ือบริษทัยอ่ย ประเภทธุรกิจ

30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562

            -  บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ ผลิต / ขำยพ้ืน 99.99 99.99

                   แมททีเรียล จ ำกดั คอนกรีตอดัแรง

            -  บริษทั พรีบิลท ์ โฮลด้ิง จ  ำกดั ลงทุนใน 100.00 100.00

บริษทัอ่ืน

            -  บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั พฒันำอสงัหำ- 100.00 100.00

บจก. พรีบิลท ์โฮลด้ิง ริมทรัพย์

บริษทัยอ่ย  เป็นกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของบริษทัฯ  กำรควบคุมเกิดข้ึนเม่ือบริษทัฯ  เปิดรับหรือมีสิทธิในผล

ตอบแทนผนัแปร  จำกกำรเก่ียวขอ้งกบักิจกำรนั้นและมีควำมสำมำรถในกำรใชอ้  ำนำจเหนือกิจกำรนั้น ท ำให้เกิดผลกระทบ

ต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนของบริษทัฯ   งบกำรเงินของบริษทัยอ่ย     ไดร้วมอยู่ในงบกำรเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุม  

จนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง

กำรสูญเสียควำมควบคุม

เม่ือบริษทัฯ สูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย บริษทัฯ ตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึง

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ ำนำจควบคุม และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจำ้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น  ก ำไรหรือขำดทุนท่ี

เกิดข้ึนจำกกำรสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย   รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน   ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ได้

วดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรม  ณ  วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุม

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )

บริษทัยอ่ย

 - 7 -

บริษทัยอ่ย

บริษทัยอ่ยของ

ควำมสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สีย

อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น



4. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม ่มำถือปฏิบติั 
ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลขอ้ 2.3 กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือ

ทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16  มำถือปฏิบติัในระหว่ำงงวดปัจจุบนั    โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสม
จำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   และไมป่รับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้งวดปี 2563  จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั  แสดง
ไดด้งัน้ี  

(หน่วย:บำท)

31 ธนัวำคม 2562

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทำง

กำรเงิน

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 16

1 มกรำคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินลงทุนชัว่ครำว 322,872,985.17 (322,872,985.17) 0.00 0.00
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน 0.00 322,872,985.17 0.00 322,872,985.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.00 151,559,612.51 0.00 151,559,612.51
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 145,307,700.00 (145,307,700.00) 0.00 0.00
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 0.00 0.00 88,132,030.27 88,132,030.27
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 47,455,612.68 (1,430,382.50) 0.00 46,025,230.18
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียน

ท่ีไมใ่ช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ี                      
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 0.00 0.00 53,820,432.69 53,820,432.69

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ี               
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 0.00 0.00 34,311,597.58 34,311,597.58

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,574,917,674.11 5,721,530.01 0.00 1,580,639,204.12

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
             (                                                                                                                   )

งบกำรเงินรวม
ผลกระทบจำก
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4. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหมม่ำถือปฏิบติั (ต่อ)
(หน่วย:บำท)

	

31 ธนัวำคม 2562

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทำง

กำรเงิน

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 16

1 มกรำคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ครำว 316,593,449.86 (316,593,449.86) 0.00 0.00
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน 0.00 316,593,449.86 0.00 316,593,449.86
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.00 103,490,142.91 0.00 103,490,142.91
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 98,407,700.00 (98,407,700.00) 0.00 0.00
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 0.00 0.00 74,551,448.15 74,551,448.15
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 29,978,764.30 (1,016,488.58) 0.00 28,962,275.72
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ี                      
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 0.00 0.00 48,441,225.55 48,441,225.55

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ี               
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 0.00 0.00 26,110,222.60 26,110,222.60

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,448,191,558.02 4,065,954.33 0.00 1,452,257,512.35

4.1  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
รำยละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือถือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี
(หน่วย:บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรทุนดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 7,151,912.51 5,082,442.91
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (1,430,382.50) (1,016,488.58)
ผลกระทบต่อก ำไรสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบติั  (ก ำไรสะสมเพ่ิมข้ึน) 5,721,530.01 4,065,954.33

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
             (                                                                                                                   )

ผลกระทบจำก
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



4.  ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั (ต่อ)

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ และมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

     ฉบบัท่ี 9 และมูลค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย:บำท)

มูลค่ำตำมหลกักำร

บญัชีเดิม มูลค่ำยติุธรรมผำ่น รำคำทุน
ก ำไรหรือขำดทุน ตดัจ ำหน่ำย

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 547,249,632.82     0.00 547,249,632.82          547,249,632.82          

เงินลงทุนชัว่ครำว 322,872,985.17     313,967,630.43          8,905,354.74 322,872,985.17          

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 949,151,919.29     0.00 949,151,919.29          949,151,919.29          

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 209,543,491.00     0.00 209,543,491.00          209,543,491.00          

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 480,264,563.81     0.00 480,264,563.81          480,264,563.81          

เงินมดัจ ำ 10,284,719.81       0.00 10,284,719.81            10,284,719.81            

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 145,307,700.00     151,559,612.51          900,000.00 152,459,612.51          

เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 81,407,699.31       0.00 81,407,699.31            81,407,699.31            

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - มีภำระผกูพนั 161,758,960.00     0.00 161,758,960.00          161,758,960.00          
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 2,907,841,671.21  465,527,242.94          2,449,466,340.78       2,914,993,583.72       

(หน่วย:บำท)

มูลค่ำตำมหลกักำร

บญัชีเดิม มูลค่ำยติุธรรมผำ่น รำคำทุน
ก ำไรหรือขำดทุน ตดัจ ำหน่ำย

สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 473,038,916.17     0.00 473,038,916.17          473,038,916.17          

เงินลงทุนชัว่ครำว 316,593,449.86     307,688,095.12          8,905,354.74 316,593,449.86          

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 838,962,997.53     0.00 838,962,997.53          838,962,997.53          

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,063,000,000.00  0.00 1,063,000,000.00       1,063,000,000.00       

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 469,003,384.78     0.00 469,003,384.78          469,003,384.78          

เงินมดัจ ำ 8,858,623.81         0.00 8,858,623.81              8,858,623.81              

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 98,407,700.00       103,490,142.91          0.00 103,490,142.91          

เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 81,407,699.31       0.00 81,407,699.31            81,407,699.31            

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน - มีภำระผกูพนั 161,758,960.00     0.00 161,758,960.00          161,758,960.00          
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 3,511,031,731.46  411,178,238.03          3,104,935,936.34       3,516,114,174.37       

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้  ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )

กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9

รวม
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งบกำรเงินรวม

กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9

รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



4.  ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหมม่ำถือปฏิบติั (ต่อ)

     4.2 สญัญำเช่ำ

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบบัท่ี 16  มำถือปฏิบติัคร้ังแรก   กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับ

สญัญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ       ท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ย

อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และส ำหรับสญัญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำ

เงินทุน  กลุ่มบริษทัรับรู้มลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำดว้ยมลูคำ่ตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก

(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 94,490,067.30 77,194,983.81

หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมลูคา่ต  ่า (2,719,940.00) 0.00

หกั: สญัญาท่ีพิจารณาเป็นสญัญาบริการ 0.00 0.00

หกั: อ่ืน ๆ 0.00 0.00

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (3,638,097.03) (2,643,535.66)

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 88,132,030.27 74,551,448.15

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 0.00
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 88,132,030.27 74,551,448.15

(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หน้ีสินตามสญัญาเช่าขา้งตน้ ประกอบดว้ย

หน้ีสินสญัญาเช่าหมนุเวียน 53,820,432.69 48,441,225.55

หน้ีสินสญัญาเช่าไมห่มนุเวียน 34,311,597.58 26,110,222.60
88,132,030.27 74,551,448.15

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบบัท่ี  16  มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี
(หน่วย: บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ท่ีดิน 45,318,813.22 37,338,146.21

อำคำร 4,253,685.28 0.00

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 29,654,272.25 28,308,042.42

ยำนพำหนะ 8,905,259.52 8,905,259.52
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 88,132,030.27 74,551,448.15

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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5.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั

5.1  กำรรับรู้รำยไดแ้ละคำ่ใชจ่้ำย

5.1.1  บริษทัฯ   รับรู้รำยไดจ้ำกกำรรับเหมำก่อสร้ำง  เม่ือบริษทัฯ  ปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน ตลอดช่วงเวลำ

ของกำรก่อสร้ำงโดยใชวิ้ธีปัจจยัน ำเขำ้ในกำรวดัควำมส ำเร็จของงำนตำมอตัรำส่วนของงำนท่ีท ำเสร็จ ซ่ึงค  ำนวณ

โดยกำรเปรียบเทียบกบัตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนจริงของงำนท่ีท ำเสร็จ  จนถึงวนัท่ีตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน

กบัประมำณกำรตน้ทุนกำรก่อสร้ำงทั้งส้ินของโครงกำรนั้น  กรณีท่ีมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่นอนว่ำ   ตน้ทุน

ทั้งส้ินของโครงกำรเกินกว่ำมลูคำ่รำยไดต้ำมสญัญำ   บริษทัฯ จะรับรู้ประมำณกำรขำดทุนดงักล่ำว เป็นคำ่ใชจ่้ำย

ทนัทีในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไมถึ่งก ำหนดเรียกช ำระตำมสญัญำแสดงไวเ้ป็น "รำยได้

ท่ียงัไมไ่ดเ้รียกช ำระ"   ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

5.1.2  ตน้ทุนกำรก่อสร้ำง ประกอบดว้ย คำ่วสัดุ คำ่แรงงำนทำงตรงและคำ่ใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำง รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง

5.1.3  บริษทัยอ่ย  รับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยเม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคุมของสินคำ้ให้ผูซ้ื้อแลว้

5.1.4  รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้    (อำคำรชุดและบำ้นพร้อมท่ีดิน)   รับรู้เป็นรำยไดต้ำมสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เม่ือบริษทัยอ่ย

ปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน โดยรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคุมของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยได้

จำกกำรขำยแสดงมลูคำ่ตำมสญัญำ    หลงัหกัส่วนลดและคำ่ส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ    และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเน่ืองมำจำก

รำยกำรนั้นสำมำรถวดัมลูคำ่ไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ

5.1.5  บริษทัยอ่ยค ำนวณตน้ทุนจำกกำรขำยบำ้นพร้อมท่ีดินและอำคำรชุดพกัอำศยัตำมเกณฑพ้ื์นท่ี   และเกณฑร์ำคำขำย

5.1.6  กลุ่มบริษทั  รับรู้รำยไดอ่ื้นและคำ่ใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง

5.2  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  หมำยถึง    เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภทแต่ไมร่วมเงินฝำกประเภทท่ี

ตอ้งจ่ำยคืนเม่ือส้ินระยะเวลำท่ีก ำหนด และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องซ่ึงมีควำมเส่ียงต่อกำรเปล่ียนแปลงในมลูคำ่นอ้ย

5.3  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืนแสดงมลูคำ่ตำมจ ำนวนมลูคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บ

กลุ่มบริษทั   บนัทึกคำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญโดยใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำคำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน

ตลอดอำยุ

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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5.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

5.4  ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง

ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง     แสดงดว้ยรำคำทุนโดยวิธีเฉพำะเจำะจง   หรือมลูคำ่สุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ

แลว้แต่อยำ่งใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนประกอบดว้ย ท่ีดิน  คำ่พฒันำท่ีดิน  คำ่ก่อสร้ำง  คำ่ใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโครงกำร

และดอกเบ้ียเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง    ซ่ึงจะหยดุบนัทึกดอกเบ้ียจ่ำยเขำ้มำเป็นตน้ทุน    เม่ืองำนก่อสร้ำงแลว้เสร็จหรือโครงกำร

หยดุพฒันำ

5.5  กำรบนัทึกตน้ทุนจำกกำรกูย้ืมเป็นตน้ทุนของทรัพยสิ์น

บริษทัยอ่ย   บนัทึกตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีเกิดจำกกำรกูย้ืม   เพ่ือใชใ้นระหว่ำงกำรพฒันำก่อสร้ำงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน

โครงกำรท่ีเก่ียวขอ้ง และจะหยดุบนัทึกเม่ือโครงกำรไดแ้ลว้เสร็จ พร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมวตัถุประสงคห์รือพร้อมท่ีจะขำยหรือ

หยดุชะงกัลง จนกว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรพฒันำ/ก่อสร้ำงต่อไป

5.6  ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรรอกำรพฒันำ

ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรรอกำรพฒันำ หมำยถึง ท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรท่ีถือไวเ้พ่ือพฒันำโครงกำรในอนำคตโดย

แสดงตำมรำคำทุนหกัดว้ยคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ (ถำ้มี) รำคำทุนประกอบดว้ย คำ่ท่ีดินและคำ่ใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ได้

มำซ่ึงท่ีดินและตน้ทุนโครงกำร รวมถึงตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงกำรพฒันำและหยดุรวมตน้ทุนกูย้ืม

เม่ือหยดุพฒันำ

5.7  สินคำ้คงเหลือ

สินคำ้คงเหลือ แสดงในรำคำทุนหรือมลูคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ    รำคำทุนค ำนวณโดยวิธีเขำ้ก่อน

ออกก่อน

5.8  เงินลงทุน

5.8.1  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงไวโ้ดยวิธีรำคำทุน  (Cost  Method) หกัดว้ยคำ่เผ่ือกำร

ดอ้ยคำ่ (ถำ้มี)   

5.8.2  เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ ในกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมร่วมกนัแสดงในงบกำรเงินรวมโดยวิธีส่วนไดเ้สียโดยรวม

ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุน และก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั นบัจำกวนัท่ีมีอ  ำนำจร่วมกนั 

จนถึงวนัท่ีอ  ำนำจควบคุมร่วมส้ินสุดลง ในกรณีท่ีส่วนแบ่งขำดทุนของกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้ 

มีจ  ำนวนเกินกว่ำมลูคำ่เงินลงทุนในกิจกำรท่ีควบคุมร่วมกนั มลูคำ่เงินลงทุนจะถูกลดลงจนเป็นศนูย ์และหยดุรับรู้

ส่วนแบ่งขำดทุน

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )

 - 13 -



5.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

5.9  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

ท่ีดิน  แสดงตำมรำคำทุน  อำคำรและอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เส่ือมรำคำสะสม    และคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ของ

สินทรัพย ์(ถำ้มี)

ท่ีดิน  อำคำรและอุปกรณ์  ของบริษทัยอ่ย "บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล  จ  ำกดั"  ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน

รวมแสดงตำมมลูคำ่ยติุธรรม  เน่ืองจำกเป็นกำรประเมินมลูคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดเ้พ่ือกำรซ้ือเงินลงทุน 

กลุ่มบริษทั  ค  ำนวณคำ่เส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยท์ุกประเภท   โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของ

สินทรัพยด์งัน้ี 

 จ ำนวนปี

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 20

ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 - 20

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5

เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 3 - 5

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5

ห้องตวัอยำ่ง 5

ยำนพำหนะ 5

อำคำรชัว่ครำวและสินทรัพยป์ระจ ำอ่ืน ๆ 5

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม    สินทรัพยป์ระจ ำท่ีมีกำรประเมินรำคำยติุธรรมเพ่ิมของบริษทัยอ่ย     "บริษทั    พีซีเอม็

คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั"  เพ่ือใชใ้นกำรซ้ือเงินลงทุน  ไดค้  ำนวณคำ่เส่ือมรำคำใหม ่ ส ำหรับอำคำรและอุปกรณ์

โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนท่ีเหลือ  โดยประมำณของสินทรัพย ์ นบัจำกวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือเงินลงทุนมำดงัน้ี

จ  ำนวนปี

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 12 - 44

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 - 14

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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5.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

กลุ่มบริษทั    รวมตน้ทุนท่ีประมำณในเบ้ืองตน้ส ำหรับกำรร้ือ    กำรขนยำ้ยและกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย ์

ซ่ึงเป็นภำระผกูพนัของกิจกำรเป็นส่วนหน่ึงของรำคำทุนของท่ีดิน   อำคำร  และอุปกรณ์  และคิดคำ่เส่ือมรำคำ   ส ำหรับ

ส่วนประกอบของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกนั  เม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมี

นยัส ำคญั เม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของทรัพยสิ์นนั้น  และทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์  มลูคำ่คงเหลือและวิธีกำรคิด

คำ่เส่ือมรำคำอยำ่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบบญัชี  

5.10  กำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพย์

กลุ่มบริษทั พิจำรณำกำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เงินลงทุนและสินทรัพยท่ี์ไมมี่ตวัตนต่ำง ๆ    

เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยเ์กิดกำรดอ้ยคำ่  โดยพิจำรณำจำกมลูคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์  หำกมีรำคำต ่ำกว่ำรำคำตำม

บญัชีถือว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยคำ่ ซ่ึงจะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ และกลุ่มบริษทั     

จะบนัทึกกลบัรำยกำรจำกกำรดอ้ยคำ่     ต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำกำรดอ้ยคำ่นั้นไมมี่อยู่อีกต่อไป   หรือยงัมีอยู่แต่จะเป็นไปตำมทำงท่ี

ลดลง  โดยบนัทึกในบญัชี  "รำยไดอ่ื้น"

มลูคำ่ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์ หมำยถึง  รำคำขำยสุทธิหรือมลูคำ่จำกกำรใชท้รัพยสิ์น แลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ

และจะประมำณจำกสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร  หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแลว้แต่กรณี

5.11  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมลูคำ่

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน มลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     กำรจดัประเภทดงักล่ำวจะข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพย ์

และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน หรือผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมลูคำ่ดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย

ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน

กำรดอ้ยคำ่ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมลูคำ่ดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     โดย

ไมจ่  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิต

ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดบั และก ำหนดวิธีกำรวดัคำ่เผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำง

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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5.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

กนัในแต่ละระดบั  โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำท่ีไมมี่องคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ี

มีนยัส ำคญัซ่ึงกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำคำ่เผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุ

5.12  สญัญำเช่ำ

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทุนหกัคำ่เส่ือมรำคำ

สะสมผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมลูคำ่ของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำใหม ่รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิ

กำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจำกกำรวดัมลูคำ่เร่ิมแรก  ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน  จ  ำนวนเงินท่ี

จ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ
หำกกลุ่มบริษทัไมมี่ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ

ส้ินสุดอำยสุญัญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะถูกคิดคำ่เส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุด

ของอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือวนัส้ินสุดอำยสุญัญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำดว้ยมลูคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ 

คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสญัญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมี

ผลมลูคำ่ตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำร

จ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้         นอกจำกน้ี   มลูคำ่ตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจะถูกวดัมลูคำ่ใหมเ่ม่ือมีกำร

เปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญำเช่ำใหม่

สญัญำเช่ำระยะสั้นและสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมลูคำ่ต  ่ำ
จ  ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำท่ีมีอำยสุญัญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสญัญำเช่ำ

ซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมลูคำ่ต  ่ำ จะถูกรับรู้เป็นคำ่ใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ

5.13  สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน    ซ่ึงมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ    เช่น    โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  กลุ่มบริษทั   ตดัจ่ำยโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตลอดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ 3-10 ปี 

5.14  คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้

รำยจ่ำยเก่ียวกบัภำษีในรอบระยะเวลำบญัชีประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

5.14.1  ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

 กลุ่มบริษทั บนัทึกภำษีเงินไดท่ี้ตอ้งจ่ำยในแต่ละรอบระยะเวลำบญัชี  เป็นคำ่ใชจ่้ำยทั้งหมดในงวดนั้น และค ำนวณ

ภำษีเงินไดต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นประมวลรัษฎำกร

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )
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5.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

5.14.2  ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

กลุ่มบริษทั      บนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำว ระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน  ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  กบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น    โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบั

ใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน

        กลุ่มบริษทั  รับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร     แต่รับรู้

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี   รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชใ้น

จ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่   ท่ีกลุ่มบริษทั  จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผล

แตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชน้ั้น

กลุ่มบริษทั จะทบทวนมลูคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน

และจะปรับลดมลูคำ่ตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปคอ่นขำ้งแน่ว่ำ      กลุ่มบริษทั     จะไมมี่ก ำไรทำงภำษีเพียงพอ 

ต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมด หรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์

กลุ่มบริษทั    จะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง

กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น

5.15  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพและคำ่ใชจ่้ำยพนกังำน

5.15.1  กลุ่มบริษทั รับรู้เงินเดือน คำ่จำ้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นคำ่ใชจ่้ำย  เม่ือเกิดรำยกำร

5.15.2  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ

กลุ่มบริษทั    จดัให้มีกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ    ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีไดก้  ำหนดกำรจ่ำย

สมทบไวแ้ลว้   สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั   และไดรั้บกำรบริหำร

โดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอก กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำว ไดรั้บเงินสะสมเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและเงินสมทบจำก

กลุ่มบริษทั  เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นคำ่ใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำ  

บญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น

5.15.3  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน

ภำระผกูพนัของกลุ่มบริษทั เก่ียวกบัผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ไดบ้นัทึกในงบกำรเงินดว้ยวิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้   ซ่ึงค  ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั    ภำยใตส้มมติฐำนท่ีกลุ่มบริษทั    ก  ำหนดข้ึนอยำ่ง

เหมำะสม

ผลก ำไรหรือขำดทุน จำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน

หลงัออกจำกงำน จะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )



 - 18 -

5.  สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  (ต่อ)

5.16  ก ำไรต่อหุ้น

ก ำไรต่อหุ้น  ท่ีแสดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเป็นก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน   ซ่ึงค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไรสุทธิ

ส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำน ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแลว้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั

5.17  ประมำณกำรทำงบญัชี

กำรจดัท ำงบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน      ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณกำร     และตั้งขอ้

สมมติฐำนบำงประกำร    ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบกำรเงิน  และกำรเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบ

งบกำรเงิน  ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงภำยหลงัอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนเงินท่ีประมำณไว้

5.18  ประมำณกำรหน้ีสิน 

กลุ่มบริษทั  จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้อ่นขำ้งแน่   ของกำรเกิดภำระผกูพนัในปัจจุบนัตำม

กฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำน   อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต  ภำระผกูพนัดงักล่ำว   คำดว่ำจะส่งผลให้สูญเสีย

ทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ำยช ำระภำระผกูพนั และจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ

หำกกลุ่มบริษทั คำดว่ำจะไดรั้บคืนรำยจ่ำยท่ีจ่ำยช ำระไปตำมประมำณกำรหน้ีสินทั้งหมด หรือบำงส่วนอยำ่งแน่นอน

กลุ่มบริษทั   จะรับรู้รำยจ่ำยท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกแต่ตอ้งไมเ่กินจ ำนวนประมำณกำรหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

6.  รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั

1.  บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั บริษทัยอ่ย

2.  บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั บริษทัยอ่ย

3.  บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั บริษทัยอ่ยของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั

4.  บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั บริษทัร่วมคำ้ของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั

5.  บริษทั ชินวะ เอส39 จ ำกดั บริษทัร่วมคำ้ของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั

6.  บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั เป็นผูถื้อหุ้นร่วมกนัในบริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั

โดยมีสดัส่วนกำรถือหุ้น ร้อยละ 51

7.  บริษทั อนนัดำ แอนด ์พำร์ทเนอร์ สะพำนควำย ถือหุ้นโดยบริษทั พรีบิลท ์จ  ำกดั (มหำชน) ร้อยละ 13.60 และมี

วนั จ  ำกดั      กรรมกำรร่วมกนั

8.  บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั บริษทัร่วมคำ้ของบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                    )

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์



6.  รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

            กลุ่มบริษทั   และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีนโยบำยกำรก ำหนดรำคำดงัน้ี

ลกัษณะรำยกำรคำ้ นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ

บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ ซ้ือ-ขำยสินคำ้ รำคำตลำด

     แมททีเรียล จ ำกดั

บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั รำยไดท้ำงกำรเงิน-เงินใหกู้ย้มื อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2 - 4 ต่อปี

บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง รำคำตำมสัญญำซ่ึงเป็นไปตำมรำคำตลำด

รำยไดท้ำงกำรเงิน-เงินใหกู้ย้มื อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2 - 4 ต่อปี

บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั รำยไดท้ำงกำรเงิน-เงินใหกู้ย้มื อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.275 ต่อปี

บริษทั ชินวะ เอส39 จ ำกดั รำยไดอ่ื้น รำคำตำมท่ีตกลงกนั

บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั รำยไดท้ำงกำรเงิน-เงินใหกู้ย้มื อตัรำดอกเบ้ีย MLR ของธนำคำร

ไทยพำณิชย ์จ  ำกดั (มหำชน) (ณ วนัท่ี

ในงบกำรเงินร้อยละ 5.250 ต่อปี)

บริษทั อนนัดำ แอนด ์พำร์ทเนอร์ รำยไดท้ำงกำรเงิน-เงินใหกู้ย้มื อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี

     สะพำนควำย วนั จ  ำกดั

บริษทั พรีเม่ียมเพลส รำยไดท้ำงกำรเงิน-เงินใหกู้ย้มื อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.275 ต่อปี

     ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั

            รำยกำรบญัชีท่ีเป็นสำระส ำคญัระหวำ่งกนัของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562

     ลูกหน้ีกำรคำ้

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั 0.00 9,790,125.38 0.00 9,790,125.38

            บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั 0.00 0.00 58,408,989.53 0.00

รวม 0.00 9,790,125.38 58,408,989.53 9,790,125.38

     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั 93,643,271.00 109,543,491.00 0.00 0.00

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั 0.00 0.00 1,000,000,000.00 963,000,000.00

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00

รวม 196,043,271.00 209,543,491.00 1,100,000,000.00 1,063,000,000.00

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

 - 19 -

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั



6.  รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562

     เงินใหกู้ย้มืระยะยำว

           บริษทั อนนัดำ แอนด ์พำร์ทเนอร์ 

สะพำนควำย วนั จ  ำกดั 81,407,699.31 81,407,699.31 81,407,699.31 81,407,699.31

     รำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั 1,826,712.34 1,006,917.81 1,826,712.34 1,006,917.81

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั 6,419,244.02 4,788,678.38 0.00 0.00

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั 0.00 0.00 43,104,767.08 27,820,109.56

            บริษทั อนนัดำ แอนด ์พำร์ทเนอร์ 

สะพำนควำย วนั จ  ำกดั 7,303,193.03 4,867,653.10 7,303,193.03 4,867,653.10

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส 

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 5,340.82 0.00 0.00 0.00

รวม 15,554,490.21 10,663,249.29 52,234,672.45 33,694,680.47

     รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ

           บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั 0.00 0.00 13,436,965.20 9,974,874.66

     ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

           บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั 0.00 0.00 4,035.76 2,549.06

           บริษทั ชินวะ เอส 39 จ ำกดั 0.00 14,980.00 0.00 14,980.00

           บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั 0.00 34,105.91 0.00 34,105.91

รวม 0.00 49,085.91 4,035.76 51,634.97

     เงินประกนัผลงำนคำ้งรับ

           บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั 0.00 0.00 565,927.65 565,927.65

           บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั 17,196,261.68 17,196,261.68 17,196,261.68 17,196,261.68

รวม 17,196,261.68 17,196,261.68 17,762,189.33 17,762,189.33

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )
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6.  รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562

     เจำ้หน้ีกำรคำ้

           บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล 

จ ำกดั 0.00 0.00 1,267,801.52 3,523,673.28

     ตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงท่ียงัไม่เรียกช ำระ

           บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล

จ ำกดั 0.00 0.00 5,704,120.65 10,403,917.25

     เงินประกนัผลงำนคำ้งจ่ำย

           บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล

จ ำกดั 0.00 0.00 140,379.77 126,118.27

            รำยกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท )

31 ธนัวำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนำยน 2563

     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั 109,543,491.00 0.00 (15,900,220.00) 93,643,271.00

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 0.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00

รวม 209,543,491.00 2,400,000.00 (15,900,220.00) 193,643,271.00

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินรวม

 - 21 -



6.  รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

(หน่วย : บำท )

31 ธนัวำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนำยน 2563

     เงินใหกู้ย้มืระยะยำว

           บริษทั อนนัดำ แอนด ์พำร์ทเนอร์ 

สะพำนควำย วนั จ  ำกดั 81,407,699.31 0.00 0.00 81,407,699.31

     รำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั 1,006,917.81 2,801,369.88 (1,981,575.35) 1,826,712.34

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั 4,788,678.38 2,219,744.66 (589,179.02) 6,419,244.02

            บริษทั อนนัดำ แอนด ์พำร์ทเนอร์ 

สะพำนควำย วนั จ  ำกดั 4,867,653.10 2,435,539.93 0.00 7,303,193.03

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 0.00 5,340.82 0.00 5,340.82

รวม 10,663,249.29 7,461,995.29 (2,570,754.37) 15,554,490.21

(หน่วย : บำท )

31 ธนัวำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนำยน 2563

     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั 100,000,000.00 0.00 0.00 100,000,000.00

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั 963,000,000.00 37,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00

รวม 1,063,000,000.00 37,000,000.00 0.00 1,100,000,000.00

     เงินใหกู้ย้มืระยะยำว

           บริษทั อนนัดำ แอนด ์พำร์ทเนอร์ 

สะพำนควำย วนั จ  ำกดั 81,407,699.31 0.00 0.00 81,407,699.31

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินรวม
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



6.  รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

(หน่วย : บำท )

31 ธนัวำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนำยน 2563

     รำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั 1,006,917.81 2,801,369.88 (1,981,575.35) 1,826,712.34

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั 27,820,109.56 15,284,657.52 0.00 43,104,767.08

            บริษทั อนนัดำ แอนด ์พำร์ทเนอร์ 

สะพำนควำย วนั จ  ำกดั 4,867,653.10 2,435,539.93 0.00 7,303,193.03

รวม 33,694,680.47 20,521,567.33 (1,981,575.35) 52,234,672.45

            รายไดแ้ละรายจ่ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีมีสาระส าคญั  ส าหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 

     30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

     รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง

            บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั 0.00 0.00 34,097,543.28 580,297.57

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั 0.00 84,962,046.73 0.00 84,962,046.73

รวม 0.00 84,962,046.73 34,097,543.28 85,542,344.30

     รำยไดท้ำงกำรเงิน

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั 0.00 0.00 9,972,602.73 4,452,767.13

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั 1,052,206.12 860,909.76 0.00 0.00

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั 1,336,232.89 1,502,123.29 1,336,232.89 1,502,123.29

            บริษทั อนนัดำ แอนด ์พำร์ทเนอร์ 

สะพำนควำย วนั จ  ำกดั 1,217,769.97 1,217,769.97 1,217,769.97 1,217,769.97

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส 

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 5,340.82 0.00 0.00 0.00

รวม 3,611,549.80 3,580,803.02 12,526,605.59 7,172,660.39

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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ส ำหรับงวด 3 เดือน



6.  รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

     รำยไดอ่ื้น

            บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั 0.00 0.00 3,771.74 3,790.50

            บริษทั ชินวะ เอส 39 จ ำกดั 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00

รวม 42,000.00 0.00 45,771.74 3,790.50

     ซ้ือสินคำ้

            บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล

จ ำกดั 0.00 0.00 7,264,463.87 9,624,187.44

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

     รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง

            บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั 0.00 0.00 58,049,931.22 10,635,920.30

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั 0.00 150,548,588.79 0.00 150,548,588.79

รวม 0.00 150,548,588.79 58,049,931.22 161,184,509.09

     รำยไดท้ำงกำรเงิน

            บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั 0.00 0.00 15,284,657.52 8,856,602.74

            บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั 2,219,744.66 1,636,298.21 0.00 0.00

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั 2,801,369.88 2,987,739.73 2,801,369.88 2,987,739.73

            บริษทั อนนัดำ แอนด ์พำร์ทเนอร์ 

สะพำนควำย วนั จ  ำกดั 2,435,539.93 2,204,185.23 2,435,539.93 2,204,185.23

            บริษทั พรีเม่ียมเพลส 

ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 5,340.82 0.00 0.00 0.00

รวม 7,461,995.29 6,828,223.17 20,521,567.33 14,048,527.70

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

ส ำหรับงวด 3 เดือน
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ส ำหรับงวด 6 เดือน



6.  รำยกำรบญัชีกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

     รำยไดอ่ื้น

            บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั 0.00 0.00 6,005.61 3,790.50

            บริษทั ชินวะ เอส 39 จ ำกดั 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00

รวม 84,000.00 0.00 90,005.61 3,790.50

     ซ้ือสินคำ้

            บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล

จ ำกดั 0.00 0.00 15,726,226.19 30,088,289.37

            ณ  วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   บริษทั  พีซีเอ็ม  คอนสตรัคชัน่  แมททีเรียล  จ  ำกดั  มีวงเงินเบิกเกินบญัชี

     จำกธนำคำร 3 แห่ง  วงเงินรวม  50  ลำ้นบำท  ซ่ึงค  ้ำประกนัโดยเงินฝำกประจ ำของบริษทัฯ (หมำยเหตุ 24)

            ณ  วนัท่ี  30  มิถุนำยน  2563 และ วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2562    บริษทัฯ  มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรค ้ำประกนักำรซ้ือสินคำ้ให้

     กบับริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั  จ  ำนวนเงิน 43.60 ลำ้นบำท และ 45.75 ลำ้นบำท (วงเงินรวม 150 ลำ้นบำท)

            ณ  วนัท่ี  30   มิถุนำยน  2563  และ วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2562   บริษทัฯ  มีภำระผกูพนัจำกกำรท ำสัญญำค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือให้

     กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั วงเงินรวม 2,728.69 ลำ้นบำท และ 3,035.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั

7.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

            เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562
( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562

เงินสด 270,000.00 225,000.00 0.00 0.00

เช็คถึงก ำหนดช ำระ 0.00 33,712,169.39 0.00 33,712,169.39

เงินฝำกกระแสรำยวนั 9,853,154.94 22,470,939.80 8,101,842.01 21,045,396.92

เงินฝำกออมทรัพย ์ 737,455,752.94 477,297,028.52 552,034,191.78 404,736,854.75

เงินฝำกประจ ำ 3 เดือน 13,695,127.70 13,544,495.11 13,695,127.70 13,544,495.11

รวม 761,274,035.58 547,249,632.82 573,831,161.49 473,038,916.17

            เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย ์และเงินฝำกประจ ำ 3 เดือน อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  0.80 ถึง 1.00 ต่อปี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )

ส ำหรับงวด 6 เดือน
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8.  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

              ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562

            ลูกหน้ีกำรคำ้ตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระ

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 314,068,182.08 370,343,325.68 354,306,577.05 338,187,470.01

เกินกวำ่ก ำหนดเวลำช ำระ

     อำยรุะหวำ่ง 1 - 90 วนั 62,094,825.20 457,716,398.14 31,143,886.30 371,094,990.86

     อำยรุะหวำ่ง 91 - 180 วนั 3,074,908.40 58,828,277.65 901,375.31 48,211,525.00

     อำยรุะหวำ่ง 181 - 360 วนั 11,920,679.81 5,505,040.19 7,060,899.23 3,080,303.03

     อำยมุำกกวำ่ 360 วนั 16,738,840.73 15,406,158.63 15,317,892.94 15,317,892.94

รวม 407,897,436.22 907,799,200.29 408,730,630.83 775,892,181.84

           (หกั)  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะ

          เกิดข้ึน/ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (16,757,892.94) (16,757,892.94) (15,317,892.94) (15,317,892.94)

            ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 391,139,543.28 891,041,307.35 393,412,737.89 760,574,288.90

            ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

            ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 30,639,463.73 33,942,328.18 27,754,517.36 31,438,142.90

รำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ 16,400,810.69 11,171,979.20 53,077,708.00 34,200,125.44

ภำษีซ้ือตั้งพกั 10,915,112.20 12,221,601.56 10,760,783.05 12,029,877.94

            ลูกหน้ีอ่ืน 1,672,661.75 774,703.00 1,520,332.95 720,562.35

            รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 59,628,048.37 58,110,611.94 93,113,341.36 78,388,708.63

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 450,767,591.65 949,151,919.29 486,526,079.25 838,962,997.53

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )
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9.  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั

              เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562

บริษทั พรีเม่ียมเพลส กรุ๊ป จ ำกดั 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 

บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ำกดั 93,643,271.00 109,543,491.00 0.00 0.00 

บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั 0.00 0.00 1,000,000,000.00 963,000,000.00 

           บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 196,043,271.00 209,543,491.00 1,100,000,000.00 1,063,000,000.00 

              บริษทั  พรีเม่ียมเพลส  กรุ๊ป  จ  ากดั  ไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งิน    อาวลัส่วนตวัโดยกรรมการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ครบก าหนด

  เม่ือทวงถำม อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.250 - 6.025 ต่อปี (MLR ของธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั (มหำชน)) โดยไม่มีหลกัประกนั 

              บริษทั  พี  แอนด ์ พี  แอสเซท  กรุ๊ป  จ  ากดั  ไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินครบก าหนดเม่ือทวงถาม  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  4.275  ต่อปี 

  โดยไม่มีหลกัประกนั 

              บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั   ไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งิน  ครบก าหนดเม่ือทวงถามอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  2.00 - 4.00  ต่อปี  โดยไม่

  มีหลกัประกนั 

              บริษทั พรีเม่ียมเพลส ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั  ไดอ้อกตัว๋สัญญาใชเ้งินครบก าหนดเม่ือทวงถาม  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  4.275 ต่อปี 

  โดยไม่มีหลกัประกนั 

10. สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ - หมุนเวียน / ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน / เงินรับล่วงหนำ้ตำมสัญญำก่อสร้ำง และเงินเรียกเก็บล่วงหนำ้ตำม

      สัญญำก่อสร้ำง

      10.1  ยอดคงเหลือตำมสัญญำ

( หน่วย : บาท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562

สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ - หมุนเวียน

         รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ 52,403,010.96      137,954,112.17    65,839,976.16      147,928,986.83    

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 492,056,882.97    486,527,683.23    475,927,128.96    475,266,504.20    

                (หกั)  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะ

         เกิดข้ึน/ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (6,263,119.42) (6,263,119.42) (6,263,119.42) (6,263,119.42)

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน - สุทธิ 485,793,763.55 480,264,563.81 469,664,009.54 469,003,384.78

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                        )
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10. สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ - หมนุเวียน / ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน / เงินรับล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำง และเงินเรียกเกบ็ล่วงหนำ้
      ตำมสญัญำก่อสร้ำง (ต่อ)

( หน่วย : บาท )
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562
เงินรับล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำงและ
เงินเรียกเกบ็ล่วงหนำ้ตำมสญัญำก่อสร้ำง
เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 757,957,291.40 759,101,555.43 757,957,291.40 759,101,555.43
เงินเรียกเกบ็ล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 442,474,258.61 302,896,296.48 442,474,258.61 302,896,296.48

รวม 1,200,431,550.01 1,061,997,851.91 1,200,431,550.01 1,061,997,851.91

      10.2  รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือตามสญัญา
      รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือตามสญัญาส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวำคม 2562

รายไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยู่ในยอดยกมาของ
     ของเงินเรียกเกบ็ล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 94,601,059.34 91,628,526.35
รายไดท่ี้รับรู้จากการเปล่ียนแปลงของส่ิงตอบแทน
     ผนัแปรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาระท่ีไดป้ฏิบติัแลว้ในปีก่อน 0.00 0.00

      10.3 รายไดท่ี้คาดว่าจะรับรู้ส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไมเ่สร็จส้ิน
              ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน  2563  กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไมเ่สร็จส้ิน (หรือยงัไม่
      เสร็จส้ินบางส่วน) ของสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้จ านวน 7,196.10 ลา้นบาท ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของ
      สญัญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายใน 3 ปี
11.  ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง 
              ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
ท่ีดิน 561,521,059.06 1,671,807,915.04 0.00 0.00 
งานระหว่างก่อสร้าง 139,379,554.93 63,469,463.19 0.00 0.00 
ตน้ทุนการกูย้ืม 13,449,974.65 43,353,574.56 0.00 0.00 

รวม 714,350,588.64 1,778,630,952.79 0.00 0.00 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                                        )
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11.  ท่ีดินและตน้ทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง (ต่อ)
              ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงโครงกำรของบริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั ไดน้ ำไปจดจ ำนองเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้น
       และระยะยำวกบัธนำคำร  (หมำยเหตุ ขอ้ 25 และ ขอ้ 29)
              ในระหว่ำงงวด 6 เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนำยน  2563   บริษทั  อีส  แอม  อำร์  จ  ำกดั  ไดมี้กำรบนัทึกดอกเบ้ียเขำ้เป็นตน้ทุน
       โครงกำร  จ  ำนวน 10.56 ลำ้นบำท 
              ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั (บริษทัยอ่ย) ไดโ้อนท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำง 2 โครงกำร 
       จ  ำนวน 1,170.61 ลำ้นบำท เป็นท่ีดินและตน้ทุนโครงกำรรอกำรพฒันำ ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12 เน่ืองจำก
       บริษทัยอ่ยไดช้ะลอโครงกำรกำรก่อสร้ำง
12.  ท่ีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา
              ท่ีดินและตน้ทุนโครงการรอการพฒันา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2563
ท่ีดิน 1,110,316,815.98 
งานระหว่างก่อสร้าง 19,827,476.90 
ตน้ทุนการกูย้ืม 40,465,741.14 

รวม 1,170,610,034.02 
              ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั มีโครงกำรท่ีอยู่ระหว่ำงรอกำรพฒันำ 2 โครงกำร ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
       โครงกำร ไดน้ ำไปจดจ ำนองเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้น และระยะยำวกบัธนำคำร ตำมหมำยเหตุ 25 และ 29
13. สินคา้คงเหลือ 
              สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
สินคา้ส าเร็จรูป 45,466,298.48 35,695,968.67 0.00 0.00 
งานระหว่างท า 558,907.59 1,915,728.48 0.00 0.00 
วตัถุดิบ 14,646,828.05 13,062,788.42 0.00 0.00 
วสัดุก่อสร้าง 48,149,470.01 60,617,158.34 48,149,470.01 60,617,158.34 
วสัดุส้ินเปลือง 12,356,328.14 11,435,662.55 0.00 0.00 

รวม 121,177,832.27 122,727,306.46 48,149,470.01 60,617,158.34 
                 (หกั) คา่เผ่ือผลขาดทุนจากการ
                 ลดมลูคา่วสัดุส้ินเปลือง (2,466,008.84) (2,916,008.84) 0.00 0.00 

รวม 118,711,823.43 119,811,297.62 48,149,470.01 60,617,158.34 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                                        )
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14.  สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน

            สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน 2563 30 มิถุนำยน 2563

เงินฝำกประจ ำ 4-12 เดือน - รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 9,223,434.99 9,223,434.99

หน่วยลงทุนในกองทุนตรำสำรหน้ี 506,679,434.28 500,352,103.43

รวม 515,902,869.27 509,575,538.42

เงินฝำกประจ ำ ระยะเวลำ  4-12 เดือน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.55 ถึง 2.15 ต่อปี 

              หน่วยลงทุนในกองทุนตรำสำรหน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน 2563 30 มิถุนำยน 2563

รำคำทุน/ รำคำทุน/

ทุนตดัจ ำหน่ำย มลูคำ่ยติุธรรม ทุนตดัจ ำหน่ำย มลูคำ่ยติุธรรม

            หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดตรำสำรหน้ี 506,111,031.36 506,679,434.28 500,000,000.00 500,352,103.43

               บวก คำ่เผ่ือกำรปรับมลูคำ่เงินลงทุน 568,402.92 0.00 352,103.43 0.00

รวม 506,679,434.28 506,679,434.28 500,352,103.43 500,352,103.43

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )
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15. เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 
              เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )

วิธีราคาทนุ
30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562 2563 2562
   บริษทั พีซีเอม็ คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ากดั ผลิต / ขาย พ้ืนคอนกรีต อดัแรง 99.99               99.99               286,554,648.75     286,554,648.75     0.00 0.00 
   บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั ลงทนุในบริษทัอ่ืน 100.00 100.00 499,999,985.00 499,999,985.00 0.00 0.00 

รวม 786,554,633.75 786,554,633.75     0.00 0.00 

16. เงินลงทนุในการร่วมคา้
              เงินลงทนุในบริษทัร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )

วิธีส่วนไดเ้สีย
30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2563 2562 2563 2562 2563 2562
   บริษทั พี แอนด ์พี แอสเซท กรุ๊ป จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 49.00               49.00               153,629,383.35 137,410,272.60 0.00 0.00 
   บริษทั พรีเม่ียม เพลส  ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 40.00               40.00               62,257,855.24 62,522,091.51 0.00 0.00 
   บริษทั ชินวะ  เอส39 จ ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 49.00               49.00               246,866,368.73 250,799,795.21 0.00 0.00 
   บริษทั รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั พฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย 35.00               35.00               54,893,274.62 56,588,538.01 0.00 0.00 

รวม 517,646,881.94 507,320,697.33 0.00 0.00 

              เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั-บริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 4/2562 มีมติให้ร่วมลงทุนในบริษทั รีโว ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ำกดั โดยร่วมทุน กบับริษทั รีโว เอสเตท จ ำกดั

      และบริษทั เค.อำร์.ซี. เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 35:35:30 บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ำกดั ไดล้งทุนจ ำนวน 5,950,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 59.50 ลำ้นบำท

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                        )

ประเภทกิจการช่ือกิจการ

ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
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สดัส่วนการลงทนุ งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ร้อยละ) เงินปันผล

ประเภทกิจการช่ือกิจการ

ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

สดัส่วนการลงทนุ งบการเงินรวม
(ร้อยละ) เงินปันผล



17. สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน

            สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

( หน่วย : บาท )

สดัส่วนการลงทุน

(ร้อยละ) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563

มลูคา่ยติุธรรม มลูคา่ยติุธรรม

เงินลงทุนหุ้นสามญั

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

     สะพานควาย วนั จ  ากดั 13.60 106,162,610.33 106,162,610.33 

บริษทั เอน็ริช วิลลา จ  ากดั 52,491,904.14 0.00 

รวม 158,654,514.47 106,162,610.33 

              เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 บริษทั พรีบิลท ์โฮลด้ิง จ  ากดั ไดร่้วมลงทุนกบับริษทั เอน็ริช วิลลา จ  ากดั โดยสญัญาจะสนบัสนุน

      เงินทุนจ านวน  46  ลา้นบาท  ในโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ 1  โครงการ  โดยลกัษณะการลงทุนเป็นการท าสญัญาร่วมทุน  มีการ

      เปล่ียนแปลงอ านาจการลงนามในบริษทัฯ โดยผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ คิดเป็นร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ ของโครงการท่ีเขา้ลงทุน

      โครงการมีอายปุระมาณ 18 เดือน ลกัษณะของผลตอบแทนมีการก าหนดผลตอบแทนขั้นต ่าและมีการรับประกนัการขายและอายุ

      โครงการจากคูส่ญัญา

18. เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

               เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562

บริษทั อนนัดา แอนด ์พาร์ทเนอร์ 

    สะพานควาย วนั จ  ากดั 81,407,699.31 81,407,699.31 81,407,699.31 81,407,699.31

               เป็นเงินให้กูต้ามเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้ืมจากผูถื้อหุ้น ลงวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 โดยไมมี่หลกัประกนั อตัราดอกเบ้ีย

      ร้อยละ 6.00 ต่อปี

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                   )

ช่ือกิจการ
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19. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

              ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562

งบกำรเงินรวม (หน่วย : บำท)

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขำ้ (ออก) 31 ธนัวำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง โอนเขำ้ (ออก) 30 มิถุนำยน 2563

รำคำทุน:-

     ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 197,867,895.49 0.00 0.00 2,114,429.47 199,982,324.96 0.00 0.00 148,772.99 200,131,097.95

     อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 105,534,687.25 565,690.00 0.00 7,069,557.42 113,169,934.67 0.00 0.00 220,331.29 113,390,265.96

     ส่วนปรับปรุง - อำคำร 5,235,984.42 0.00 0.00 0.00 5,235,984.42 0.00 0.00 0.00 5,235,984.42

     เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 33,844,603.47 3,962,555.97 (2,635,323.98) 0.00 35,171,835.46 2,360,858.47 (1,057,575.49) 0.00 36,475,118.44

     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 313,580,608.34 10,336,349.47 (10,768,183.06) 6,145,554.72 319,294,329.47 5,216,302.93 (4,879,340.74) 1,457,181.02 321,088,472.68

     เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 19,728,752.62 2,725,889.61 (1,305,013.27) 0.00 21,149,628.96 369,674.30 (420,913.53) 0.00 21,098,389.73

     ยำนพำหนะ 35,143,035.36 578,450.00 (4,244,790.00) 0.00 31,476,695.36 0.00 0.00 218,212.15 31,694,907.51

     อำคำรชัว่ครำวและสินทรัพยป์ระจ ำอ่ืน ๆ 19,634,594.63 6,626,624.00 (180,000.00) 2,101,242.05 28,182,460.68 6,659,950.00 0.00 0.00 34,842,410.68

     ส ำนกังำนขำย 0.00 0.00 0.00 14,235,396.47 14,235,396.47 0.00 0.00 0.00 14,235,396.47

     สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 10,974,043.49 21,131,552.60 0.00 (31,666,180.13) 439,415.96 7,698,866.56 0.00 (1,048,518.82) 7,089,763.70

รวม 741,544,205.07 45,927,111.65 (19,133,310.31) 0.00 768,338,006.41 22,305,652.26 (6,357,829.76) 995,978.63 785,281,807.54

คำ่เส่ือมรำคำสะสม:-

     ส่วนปรับปรุง - ท่ีดิน 10,603,366.30 1,032,081.10 0.00 0.00 11,635,447.40 489,073.44 0.00 0.00 12,124,520.84

     อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 65,065,980.15 5,635,863.48 0.00 0.00 70,701,843.63 2,954,476.73 0.00 0.00 73,656,320.36

     ส่วนปรับปรุง - อำคำร 1,521,215.78 245,674.08 0.00 0.00 1,766,889.86 122,165.83 0.00 0.00 1,889,055.69

     เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 25,380,891.16 4,334,104.89 (2,517,945.35) 4,033.68 27,201,084.38 2,244,182.06 (989,346.23) 0.00 28,455,920.21

     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 255,989,092.91 18,315,905.52 (9,133,779.48) 538.06 265,171,757.01 9,329,899.07 (3,983,179.43) 0.00 270,518,476.65

     เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 15,596,697.99 1,754,589.53 (1,287,956.15) 0.00 16,063,331.37 825,817.51 (388,687.01) 0.00 16,500,461.87

     ยำนพำหนะ 32,025,501.89 1,142,790.90 (3,062,421.64) 0.00 30,105,871.15 414,944.86 0.00 0.00 30,520,816.01

    ส ำนกังำนขำย 0.00 3,977,712.66 0.00 0.00 3,977,712.66 2,359,365.11 0.00 0.00 6,337,077.77

     อำคำรชัว่ครำวและสินทรัพยป์ระจ ำอ่ืน ๆ 14,560,679.55 3,009,403.55 (179,998.00) 0.00 17,390,085.10 2,010,159.05 0.00 0.00 19,400,244.15

รวม 420,743,425.73 39,448,125.71 (16,182,100.62) 4,571.74 444,014,022.56 20,750,083.66 (5,361,212.67) 0.00 459,402,893.55

มูลคำ่สุทธิ 320,800,779.34 324,323,983.85 325,878,913.99

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                                        )
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19. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (หน่วย : บำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 มกรำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนำยน 2563

รำคำทุน:-

     ท่ีดิน 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00 0.00 0.00 10,633,250.00

     อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 12,368,511.92 0.00 0.00 12,368,511.92 0.00 0.00 12,368,511.92

     ส่วนปรับปรุง - อำคำร 5,235,984.42 0.00 0.00 5,235,984.42 0.00 0.00 5,235,984.42

     เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 33,314,071.07 3,605,657.47 (2,635,323.98) 34,284,404.56 2,287,498.77 (1,057,575.49) 35,514,327.84

     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 109,934,680.08 6,351,585.72 (7,823,435.62) 108,462,830.18 4,193,423.77 (4,879,340.74) 107,776,913.21

     เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 18,988,994.15 621,252.94 (1,305,013.27) 18,305,233.82 354,385.00 (420,913.53) 18,238,705.29

     ยำนพำหนะ 23,381,460.52 0.00 (4,230,000.00) 19,151,460.52 0.00 0.00 19,151,460.52

     อำคำรชัว่ครำว 8,657,900.79 6,584,374.00 (180,000.00) 15,062,274.79 6,659,950.00 0.00 21,722,224.79

     สินทรัพยร์ะหว่ำงติดตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 5,696,300.00 0.00 5,696,300.00

รวม 222,514,852.95 17,162,870.13 (16,173,772.87) 223,503,950.21 19,191,557.54 (6,357,829.76) 236,337,677.99

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:-

     อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 8,036,474.01 618,425.49 0.00 8,654,899.50 307,523.05 0.00 8,962,422.55

     ส่วนปรับปรุง - อำคำร 1,521,215.78 245,674.08 0.00 1,766,889.86 122,165.83 0.00 1,889,055.69

     เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 25,308,466.75 4,116,260.17 (2,517,945.35) 26,906,781.57 2,115,626.59 (989,346.23) 28,033,061.93

     เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 95,435,435.22 5,132,808.53 (6,243,902.41) 94,324,341.34 2,478,060.30 (3,983,179.43) 92,819,222.21

     เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 15,541,209.35 1,284,175.79 (1,287,956.15) 15,537,428.99 542,518.84 (388,687.01) 15,691,260.82

     ยำนพำหนะ 22,042,333.86 156,712.30 (3,047,636.64) 19,151,409.52 0.00 0.00 19,151,409.52

     อำคำรชัว่ครำว 4,613,549.03 2,247,339.64 (179,998.00) 6,680,890.67 1,596,545.86 0.00 8,277,436.53

รวม 172,498,684.00 13,801,396.00 (13,277,438.55) 173,022,641.45 7,162,440.47 (5,361,212.67) 174,823,869.25

มูลค่ำสุทธิ 50,016,168.95 50,481,308.76           61,513,808.74

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ
             (                                                                                                                        )
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20.  สินทรัพยสิ์ทธิการใช้

            รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

มลูคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 0.00 0.00

รายการปรับปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  

 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 88,132,030.27 74,551,448.15 

มลูคา่สุทธิตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 0.00 0.00 

มลูคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - หลงัการปรับปรุง 88,132,030.27 74,551,448.15 

เพ่ิม 13,278,473.46 13,278,473.46 

คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (34,601,275.75) (31,788,002.28)

มลูคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 66,809,227.98 56,041,919.33 

21. เงินฝากสถาบนัการเงิน - มีภาระผกูพนั

             ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทั มีเงินฝากประจ าธนาคาร 6 แห่ง ใชเ้ป็นหลกัประกนั

      วงเงินสินเช่ือเบิกเกินบญัชีและให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนั (หมายเหตุขอ้ 24  และขอ้  39.1)

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                   )
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22. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

             สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(หน่วย : บาท)

โปรแกรม โปรแกรม รวม โปรแกรม โปรแกรม รวม

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

รอการติดตั้ง รอการติดตั้ง

       ราคาทุน :

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 21,849,753.34 1,070,000.00 22,919,753.34 14,112,328.84 0.00 14,112,328.84 

ซ้ือเพ่ิม 430,276.00 288,000.00 718,276.00 142,995.00 288,000.00 430,995.00 

โอนเขา้ (ออก) 1,070,000.00 (1,070,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 

ตดัจ าหน่าย (2,270,741.98) 0.00 (2,270,741.98) 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 21,079,287.36 288,000.00 21,367,287.36 14,255,323.84 288,000.00 14,543,323.84 

ซ้ือเพ่ิม 697,225.00 0.00 697,225.00 445,000.00 0.00 445,000.00 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 21,776,512.36 288,000.00 22,064,512.36 14,700,323.84 288,000.00 14,988,323.84 

       ค่าตดัจ าหน่ายสะสม :

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (15,809,661.39) 0.00 (15,809,661.39) (11,362,826.48) 0.00 (11,362,826.48)

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,459,272.31) 0.00 (1,459,272.31) (825,610.67) 0.00 (825,610.67)

ตดัจ าหน่าย 2,225,449.74 0.00 2,225,449.74 0.00 0.00 0.00 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (15,043,483.96) 0.00 (15,043,483.96) (12,188,437.15) 0.00 (12,188,437.15)

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (721,093.22) 0.00 (721,093.22) (382,220.20) 0.00 (382,220.20)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 (15,764,577.18) 0.00 (15,764,577.18) (12,570,657.35) 0.00 (12,570,657.35)

       มูลค่าสุทธิตามบญัชี :

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,035,803.40 288,000.00 6,323,803.40 2,066,886.69 288,000.00 2,354,886.69 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 6,011,935.18 288,000.00 6,299,935.18 2,129,666.49 288,000.00 2,417,666.49 

       ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 721,483.87 422,526.01 

       ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 721,093.22 382,220.20 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                                    )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



23. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

     คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 3,481,578.59 3,481,578.59 3,063,578.59 3,063,578.59

     คา่เผ่ือการขอคืนเงินประกนัผลงาน 1,252,623.88 1,252,623.88 1,252,623.88 1,252,623.88

     ประมาณการหน้ีสินส าหรับ

           ผลประโยชน์พนกังาน 17,865,044.40 17,251,061.40 12,983,380.70 12,240,884.00

     ประมาณการหน้ีสิน 10,379,005.71 14,937,574.40 9,999,005.71 14,457,574.40

     สญัญาเช่า 1,195,913.27 0.00 1,170,968.11 0.00

     อ่ืนๆ 14,959,703.70 10,532,774.41 (1,621,402.75) (1,035,896.57)

รวม 49,133,869.55 47,455,612.68 26,848,154.24 29,978,764.30

24. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร

               ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  กลุ่มบริษทั มีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร  8  แห่ง และ 7 แห่ง วงเงินรวม 

      230 ลา้นบาท และ 210 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงค  ้าประกนัโดยเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุขอ้  21)

25. เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

               ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   บริษทั  อีส แอม อาร์ จ  ากดั  -   บริษทัยอ่ย   มีวงเงินสินเช่ือกบั

      ธนาคารพาณิชย ์ 2 แห่ง  มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

อตัราดอกเบ้ีย

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 (ร้อยละต่อปี) 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

กูย้ืมระยะสั้นท่ี 1 600.00 600.00 MLR-3.225 600,000,000.00 600,000,000.00

กูย้ืมระยะสั้นท่ี 2 30.00 0.00 2.00 30,000,000.00 0.00

เงินเบิกเกินบญัชีท่ี 1 5.00 5.00 MOR - 1 0.00 0.00

เงินเบิกเกินบญัชีท่ี 2 5.00 5.00 MOR 0.00 0.00

เงินเบิกเกินบญัชีท่ี 3 5.00 5.00 MOR 0.00 0.00

645.00 615.00 630,000,000.00 600,000,000.00

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                          )
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วงเงิน วงเงิน(ลา้นบาท) งบการเงินรวม



25. เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (ต่อ)

(หน่วย : บาท)

อตัราดอกเบ้ีย

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 (ร้อยละต่อปี) 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

กูย้ืมระยะสั้นท่ี 1 20.00 0.00 2.00 20,000,000.00 0.00

20.00 0.00 20,000,000.00 0.00

               เงินกูย้ืมระยะสั้นทุกวง ค  ้าประกนัโดย ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการ (หมายเหตุขอ้ 12)  และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ  

26. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562 

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

เจา้หน้ีการคา้ 359,733,487.92 388,569,729.15 345,517,662.95 369,202,965.01

เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน

     ตน้ทุนคา่ก่อสร้างท่ียงัไมเ่รียกช าระ 138,213,143.23 148,608,204.96 142,143,281.99 157,325,422.70

     คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 88,961,337.62 175,970,408.15 78,088,126.42 155,897,918.01

     เงินรับล่วงหนา้คา่สินคา้ 18,600,578.91 16,865,929.41 0.00 0.00

     รายไดรั้บล่วงหนา้ 3,533,250.00 4,000,000.00 0.00 0.00

     ตน้ทุนทางการเงินคา้งจ่าย 1,716,122.98 1,944,170.45 0.00 0.00

     อ่ืน ๆ 18,164,759.86 46,229,610.06 13,803,436.33 40,671,416.48

รวมเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 269,189,192.60 393,618,323.03 234,034,844.74 353,894,757.19

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 628,922,680.52 782,188,052.18 579,552,507.69 723,097,722.20

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                          )
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วงเงิน วงเงิน(ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ



27.  หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ

           รำยกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับงวด 6 เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563

รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั

เป็นคร้ังแรก 88,132,030.27        74,551,448.15      

รำยกำรท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 0.00 0.00

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - หลงักำรปรับปรุง 88,132,030.27        74,551,448.15      

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีเพ่ิมระหว่ำงงวด 13,278,473.46        13,278,473.46      

หกั: จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด (28,586,170.96) (25,933,161.72)

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 72,824,332.77        61,896,759.89      

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (49,142,883.20) (43,603,407.11)

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 23,681,449.57        18,293,352.78      

28. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

กลุ่มบริษทัมีประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) 

      พ.ศ. 2562  ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน  และผลประโยชน์จากการให้บริการระยะยาว

            ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

มลูคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนั 89,352,556.02 86,255,307.00 64,916,903.50 61,204,420.00

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                          )
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28. ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

การเปล่ียนแปลงในมลูคา่ปัจจุบนั ของประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

      ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

ณ วนัตน้งวด / ปี 86,255,307.00 41,787,372.09 61,204,420.00 31,667,462.00      

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 5,091,912.02 10,444,707.00      3,712,483.50 6,783,598.00        

ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลง

          ผลประโยชน์พนกังาน 0.00 12,758,514.00 0.00 7,791,406.00 

ผลขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหมข่อง

          ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 0.00 27,386,506.91 0.00 17,125,097.00 

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,994,663.00) (6,121,793.00) 0.00 (2,163,143.00)

      ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

ณ วนัส้ินงวด / ปี 89,352,556.02 86,255,307.00 64,916,903.50 61,204,420.00 

            คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ เป็นส่วนหน่ึงของคำ่ใชจ่้ำยบริหำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลง

      ผลประโยชน์พนกังาน 0.00 12,758,514.00      0.00 7,791,406.00        

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 2,208,387.00        2,063,849.02        1,612,871.50 1,535,065.25        

ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 337,569.00           549,055.00           243,370.25 379,945.75           

รวม 2,545,956.00 15,371,418.02 1,856,241.75 9,706,417.00 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมการตามอ านาจ

             (                                                                                                          )

 - 40 -



28. ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (ต่อ)

            คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ เป็นส่วนหน่ึงของคำ่ใชจ่้ำยบริหำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  ส ำหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี

( หน่วย : บาท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลง

      ผลประโยชน์พนกังาน 0.00 12,758,514.00      0.00 7,791,406.00        

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 4,416,774.00        4,291,830.50        3,225,743.00        2,740,242.50        

ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 675,138.00           930,523.00           486,740.50           651,556.50           

รวม 5,091,912.00 17,980,867.50 3,712,483.50 11,183,205.00 

            กลุ่มบริษทั  รับรู้คา่ใชจ่้ายในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ส าหรับงวด  3  เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

และ 2562  มีดงัน้ี

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ตน้ทุนงำนก่อสร้ำง 1,355,635.00 0.00 1,355,635.00        0.00 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 20,295.50 0.00 0.00 0.00 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,170,025.50 15,371,418.02 500,606.75           9,706,417.00 

รวม 2,545,956.00 15,371,418.02 1,856,241.75 9,706,417.00 

            กลุ่มบริษทั  รับรู้คา่ใชจ่้ายในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  ส าหรับงวด  6  เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563

และ 2562  มีดงัน้ี

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ตน้ทุนงำนก่อสร้ำง 2,711,270.00 0.00 2,711,270.00        0.00 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 40,591.00 0.00 0.00 0.00 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร 2,340,051.00 17,980,867.50 1,001,213.50        11,183,205.00 

รวม 5,091,912.00 17,980,867.50 3,712,483.50 11,183,205.00 

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                    (                                                                                                                   )
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28. ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (ต่อ)
            ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
     และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562
รวมอยู่ในก าไรสะสม
ณ วนัตน้งวด/ปี 9,765,814.00 3,413,229.98 9,765,814.00 (726,648.00)
รับรู้ระหว่างงวด 0.00 18,861,924.91 0.00 10,492,462.00
ณ วนัส้ินงวด/ปี 9,765,814.00 22,275,154.89 9,765,814.00 9,765,814.00

            ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุด
     วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562  เกิดข้ึนจาก

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562
สมมติฐานทางการเงิน 0.00 16,922,404.11 0.00 9,022,468.07 
สมมติฐานประชากร 0.00 205,047.85 0.00 70,299.50 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 0.00 1,734,472.95 0.00 1,399,694.43 

รวม 0.00 18,861,924.91 0.00 10,492,462.00 

            ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรำยงำน 
( ร้อยละ )

งบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อตัรำคิดลด 1.19 - 2.52
อตัรำเงินเฟ้อ 2.50
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนตำมช่วงอำยพุนกังำนรำยเดือน

ส ำหรับช่วงอำยไุมเ่กิน 30 ปี 8.00
ส ำหรับช่วงอำยไุมเ่กิน 30-40 ปี 7.00
ส ำหรับช่วงอำยไุมเ่กิน 40 - 55 ปี 6.00
ส ำหรับอำย ุ55 ปีข้ึนไป 5.00

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนตำมช่วงอำยพุนกังำนรำยวนั 3.00
อตัรำกำรหมนุเวียนพนกังำนรำยเดือน 0 - 25
อตัรำกำรหมนุเวียนพนกังำนรำยวนั 0 - 50

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                    (                                                                                                                   )
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28. ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน (ต่อ)

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในอนำคตถือตำมขอ้มลูทำงสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไป และจำกอตัรำตำรำงมรณะไทยปี 2560 ("TMO17")

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว

กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีอำจเป็นไปไดอ้ยำ่งสมเหตุ

      สมผล ณ วนัท่ีรำยงำนโดยถือว่ำขอ้สมมติฐำนอ่ืนๆคงท่ี จะมีผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวด้งัต่อไปน้ี

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

อตัรำคิดลด

     - เพ่ิมข้ึน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (7,583,191.00) (7,460,300.00) (5,870,408.00) (5,721,631.00)

     - ลดลง (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 8,657,403.00 8,539,833.00 6,735,457.00 6,589,608.00

กำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน

     - เพ่ิมข้ึน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 10,230,103.00 9,080,083.00 7,818,566.00 6,924,931.00

     - ลดลง (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (9,071,424.00) (8,079,074.00) (6,891,713.00) (6,120,953.00)

อตัรำกำรหมนุของพนกังำน

     - เพ่ิมข้ึน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (10,942,041.00) (9,630,803.00) (8,676,943.00) (7,638,581.00)

     - ลดลง (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) 13,805,421.00 12,097,963.00 10,994,428.00 9,634,186.00

29. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

               เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบั

      ธนาคารพาณิชย ์2 แห่ง มีรายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

อตัราดอกเบ้ีย

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 (ร้อยละต่อปี) 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

กูย้ืมระยะยาวท่ี 1 332.00 332.00 MLR - 3.225 138,407,500.00 138,407,500.00

กูย้ืมระยะยาวท่ี 2 500.00 500.00 4.00 500,000,000.00 500,000,000.00

กูย้ืมระยะยาวท่ี 3 511.45 511.45 MLR - 2.75, MLR - 2.50 217,662,500.00 166,387,500.00

กูย้ืมระยะยาวท่ี 4 270.00 270.00 MLR - 2.75, MLR - 2.50 117,625,000.00 114,890,000.00

วงเงินหนงัสือค ้าประกนั 1 65.00 65.00 0.75 0.00 0.00

วงเงินหนงัสือค ้าประกนั 2 27.00 27.00 0.75 0.00 0.00

1,705.45 1,705.45 973,695,000.00 919,685,000.00

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                    (                                                                                                                   )

วงเงิน วงเงิน(ลา้นบาท) งบการเงินรวม
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29. เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ)

              เงินกูย้ืมระยะยาว วงเงิน  จ  านวน  1,705.45 ลา้นบาท  ค  ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการ (หมายเหตุขอ้ 12,13)  และ

      ค  ้าประกนัโดยบริษทัฯ มีเง่ือนไขการช าระต่างกนัในแต่ละวงเงิน ครบก าหนดช าระภายใน 3 ปี ถึง 4 ปี 6 เดือน นบัจากวนัท่ีลงนาม และ

      ช าระเงินตน้ตามการปลอดจ านองห้องชุดในสดัส่วนร้อยละ  75 ของราคาขาย   และส่วนท่ีเหลือวงเงินกูร้ะยะยาว จ านวน  500 ลา้นบาท  

      มีเง่ือนไขการช าระภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูแ้ต่ละคราว

(หน่วย : บาท)

อตัราดอกเบ้ีย

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 (ร้อยละต่อปี) 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

กูย้ืมระยะยาว 500.00 500.00 4.00 500,000,000.00 500,000,000.00

               เงินกูย้ืมระยะยาว  มีเง่ือนไขการช าระภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูใ้นแต่ละคราว

30. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย

               ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน จ ำกดั  พ.ศ.  2535  ซ่ึงก ำหนดให้มีกำรจดัสรรก ำไรอยำ่งนอ้ยร้อยละ  5   ของก ำไรสุทธิหกัขำดทุน

      สะสม   (ถำ้มี)   เป็นทุนส ำรองจนกว่ำส ำรองดงักล่ำวมีจ ำนวนเท่ำกบัร้อยละ   10   ของทุนจดทะเบียน   ทุนส ำรองน้ีไมอ่ำจน ำไปจ่ำยเป็น

      เงินปันผลได้

31. เงินปันผลจ่ำย 

               ตำมรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2563 มีมติรับรองกำรจ่ำยเงินปันผล 

       จำกผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวำคม  2562  ในอตัรำหุ้นละ  0.80 บำท รวมเป็นเงิน  246.94 ลำ้นบำท  ตำมท่ีไดมี้กำรจ่ำยเป็น

       เงินปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้

               ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

       ในอตัรำหุ้นละ 0.60 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 185.21 ลำ้นบำท โดยไดจ่้ำยเม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2563

               ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ  คร้ังท่ี  9/2562    เม่ือวนัท่ี  14  พฤศจิกำยน  2562    มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผล

       ระหว่ำงกำล ในอตัรำหุ้นละ 0.20 บำท รวมเป็นเงิน 61.74 ลำ้นบำท  โดยไดจ่้ำยเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2562

               ตำมรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  ประจ ำปี 2562  เม่ือวนัท่ี  25 เมษำยน 2562  มีมติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผล 

       โดยจดัสรรจำกผลกำรด ำเนินงำน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.80 บำท รวมเป็นเงิน 246.94 ลำ้นบำท โดยไดจ่้ำยเม่ือ

       วนัท่ี 24 พฤษภำคม 2562

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                    (                                                                                                                   )

วงเงิน วงเงิน(ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ
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32. รำยไดอ่ื้น

               รายไดอ่ื้นส าหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 0.00 2,552,477.83 0.00 2,270,235.39

ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยติุธรรม 3,962,626.69 24,294.10 1,688,337.14 24,294.10

อ่ืน ๆ 564,084.93 810,055.60 564,820.04 635,916.76
รวม 4,526,711.62 3,386,827.53 2,253,157.18 2,930,446.25

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน 1,730,031.09 3,129,345.43 1,730,031.09 2,376,642.63

ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยติุธรรม 7,494,800.93 1,886,038.76 3,024,570.85 1,886,038.76

อ่ืน ๆ 7,230,520.41 1,567,415.16 6,092,733.79 1,164,758.13
รวม 16,455,352.43 6,582,799.35 10,847,335.73 5,427,439.52

33. คำ่ใชจ่้ำยตำมลกัษณะคำ่ใชจ่้ำย 

               คา่ใชจ่้ายตามลกัษณะของคา่ใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

          กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 

                และงำนระหว่ำงท ำ 3,224,332.51 (25,502,340.82) 0.00 0.00

          กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (69,592,655.69) (246,319,032.29) 0.00 0.00

          ตน้ทุนกำรกูย้ืม 2,270,759.86 8,531,992.53 0.00 0.00

          สินคำ้ซ้ือมำเพ่ือขำย 5,690,494.36 8,003,382.75 0.00 0.00

          ซ้ือท่ีดินและจ่ำยคำ่ก่อสร้ำง 89,253,578.97 238,426,951.58 0.00 0.00

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                    (                                                                                                                   )

ส ำหรับงวด 6 เดือน

ส ำหรับงวด 3 เดือน

ส ำหรับงวด 3 เดือน
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33. คำ่ใชจ่้ำยตำมลกัษณะคำ่ใชจ่้ำย (ต่อ)

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

          คำ่วสัดุก่อสร้ำงใชไ้ปและคำ่จำ้งผูรั้บเหมำช่วง 705,961,438.72 625,252,343.79 705,961,438.72 625,252,343.79

          วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 44,121,597.57 91,298,444.39 0.00 0.00

          คำ่เช่ำเคร่ืองมืออุปกรณ์ 31,789,174.79 27,968,352.76 31,789,174.79 27,968,352.76

          คำ่ใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 177,049,557.27 241,934,902.65 159,805,957.72 207,462,775.29

          คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำร 8,928,855.00 7,778,595.00 5,698,905.00 4,819,215.00

          คำ่ตอบแทนกรรมกำร 561,000.00 2,811,000.00 561,000.00 2,811,000.00

          คำ่เส่ือมรำคำ 26,278,924.54 10,183,531.12 18,383,769.50 3,151,832.21

          คำ่ตดัจ ำหน่ำย 364,601.94 362,985.74 191,926.53 200,486.36

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

          กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 

                และงำนระหว่ำงท ำ (8,413,508.92) (37,099,094.47) 0.00 0.00

          กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (118,325,249.33) (282,477,018.21) 0.00 0.00

          ตน้ทุนกำรกูย้ืม 10,562,141.23 16,854,118.41 0.00 0.00

          สินคำ้ซ้ือมำเพ่ือขำย 13,767,170.00 24,916,035.02 0.00 0.00

          ซ้ือท่ีดินและจ่ำยคำ่ก่อสร้ำง 105,742,403.30 265,622,899.80 0.00 0.00

          คำ่วสัดุก่อสร้ำงใชไ้ปและคำ่จำ้งผูรั้บเหมำช่วง 1,335,928,756.37 1,171,307,069.26 1,335,928,756.37 1,171,307,069.26

          วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 103,632,398.28 148,743,637.60 0.00 0.00

          คำ่เช่ำเคร่ืองมืออุปกรณ์ 53,704,641.28 49,520,665.56 53,704,641.28 49,520,665.56

          คำ่ใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 373,297,882.07 487,429,701.90 333,815,135.16 427,969,786.83

          คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำร 17,894,899.00 15,557,190.00 11,434,999.00 9,638,430.00

          คำ่ตอบแทนกรรมกำร 1,122,000.00 3,372,000.00 1,122,000.00 3,372,000.00

          คำ่เส่ือมรำคำ 55,302,423.85 18,660,197.27 38,950,442.75 6,617,732.21

          คำ่ตดัจ ำหน่ำย 721,093.22 721,483.87 382,220.20 422,526.01

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                    (                                                                                                                   )
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ส ำหรับงวด 3 เดือน

ส ำหรับงวด 6 เดือน
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34. สญัญำงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
            ขอ้มลูเก่ียวกบัสญัญำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562
      ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ย
           ก  ำไรหรือขำดทุนท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 18,752,565,601.78 20,685,923,238.82 19,197,919,026.39 20,706,476,200.48
      จ  ำนวนเงินทั้งส้ินท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิเรียกร้องจำก
           ผูจ้ำ้งส ำหรับงำนก่อสร้ำงซ่ึงเป็นสินทรัพย์ 878,247,568.61 1,366,965,858.20 950,093,523.34 1,377,506,660.51
35. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
               กลุ่มบริษทั ไดเ้ขำ้ร่วมเป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ไทยมัน่คง มำสเตอร์ พลู ฟันด ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ ตำมพระรำชบญัญติั
      กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ   พ.ศ.  2530    ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทั  หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนกรุงไทย  จ  ำกดั  (มหำชน)   เป็นผูจ้ดักำร
      กองทุนฯ  ซ่ึงตำมระเบียบของกองทุนฯ  พนกังำนตอ้งจ่ำยเงินสะสมเขำ้กองทุนฯ  ในอตัรำร้อยละ 2 ของคำ่จำ้ง  กลุ่มบริษทั จ่ำยสมทบ
      ในอตัรำร้อยละ 2   โดยมีเง่ือนไขตำมอำยงุำนและผลประโยชน์จะจ่ำยแก่สมำชิกตำมเง่ือนไข เม่ือสมำชิกนั้น ๆ  ครบเกษียณ ตำย หรือ
      ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิก

กลุ่มบริษทั บนัทึกเงินสมทบเขำ้กองทุนเป็นคำ่ใชจ่้ำย  ส ำหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 
      ดงัน้ี

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563 2562 2563 2562

เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 1,557,835.93        1,452,357.66        1,303,944.00        1,196,103.00        

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563 2562 2563 2562

เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 3,110,329.73        2,923,536.83        2,607,326.00        2,398,097.00        

36. คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร
              คำ่ตอบแทนกรรมกำรน้ี เป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของกลุ่มบริษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน 
      จ  ำกดั โดยไมร่วมเงินเดือนและประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำร ในฐำนะผูบ้ริหำร
              กลุ่มบริษทั    มีคำ่ใชจ่้ำยเก่ียวกบัเงินเดือน   คำ่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ตำมนิยำมในประกำศ
      ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์  อนัไดแ้ก่   ผูจ้ดักำร   หรือผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรก
      ต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำ และผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบัผูบ้ริหำรรำยท่ี 4 ทุกรำย 

       (ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                    (                                                                                                                   )

ส ำหรับงวด 6 เดือน

ส ำหรับงวด 3 เดือน



37. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทั ท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน

37.1  บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจบนส่วนงำนหลกัคือกำรรับเหมำก่อสร้ำง  บริษทั พีซีเอ็ม คอนสตรัคชัน่ แมททีเรียล จ ำกดั   ขำยพ้ืนคอนกรีตอดัแรง บริษทั พรีบิลท ์ โฮลด้ิง จ  ำกดั   ด ำเนินธุรกิจกำรลงทุนในกิจกำรอ่ืน  และบริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย ์ขอ้มูลทำงกำรเงิน จ ำแนกตำมส่วนงำน  

        ส าหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

( หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม

ส าหรับงวด 3 เดือน

อ่ืนๆ

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

        รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง และขำย 1,015,031,065.13 893,625,566.65 97,558,106.88 110,914,913.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (43,788,438.50) (10,204,485.01) 1,068,800,733.51 994,335,994.81

        ตน้ทุนกำรก่อสร้ำง และขำย (941,101,396.51) (771,878,719.92) (75,611,515.19) (85,783,697.21) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,077,970.76 10,200,694.51 (972,634,940.94) (847,461,722.62)

        ก  ำไรขั้นตน้ 73,929,668.62 121,746,846.73 21,946,591.69 25,131,215.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,165,792.57 146,874,272.19

        รำยไดอ่ื้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,526,711.62 3,386,827.53 4,526,711.62 3,386,827.53

        ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (1,434,444.43) (1,676,749.41) 0.00 0.00 (5,937,089.10) (7,009,111.96) 0.00 0.00 (825,907.32) (7,371,533.53) (9,511,768.69)

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (33,615,418.87) (49,556,125.18) (11,295,040.68) (15,020,306.98) (54,491.90) (87,836.87) (2,327,929.85) (3,803,327.01) 0.00 0.00 355,684.69 1,182,574.91 (46,937,196.61) (67,285,021.13)

        ค่ำตอบแทนกรรมกำร (561,000.00) (2,811,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (561,000.00) (2,811,000.00)

        หน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 0.00 0.00 (740,574.73) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (740,574.73)

        รำยไดท้ำงกำรเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,983,372.71 11,531,457.99 (10,014,246.57) (6,639,095.90) 4,969,126.14 4,892,362.09

        ตน้ทุนทำงกำรเงิน (5,715,439.14) (5,007,590.24) (166,876.26) 0.00 (9,972,602.73) (4,452,767.13) (9,031,055.06) (349,517.95) 0.00 0.00 12,531,748.37 4,802,285.08 (12,354,224.82) (5,007,590.24)

        ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,216,051.17 (2,353,294.27) 3,216,051.17 (2,353,294.27)

รวมค่ำใช้จ่ำย (39,891,858.01) (57,374,715.42) (12,896,361.37) (17,437,631.12) (10,027,094.63) (4,540,604.00) (17,296,074.01) (11,161,956.92) 14,983,372.71 11,531,457.99 (59,038,777.65) (82,816,886.97)

        ก  ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 34,037,810.61 64,372,131.31 9,050,230.32 7,693,584.84 (10,027,094.63) (4,540,604.00) (17,296,074.01) (11,161,956.92) 19,510,084.33 14,918,285.52 41,653,726.54 67,444,212.75

        รำยได(้ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้ (10,534,657.86) (15,104,667.11) (1,646,473.56) (1,562,049.79) 225,278.78 183,395.90 3,408,442.73 2,039,347.64 0.00 0.00 (8,547,409.91) (14,443,973.36)

        ก  ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 23,503,152.75 49,267,464.20 7,403,756.76 6,131,535.05 (9,801,815.85) (4,357,208.10) (13,887,631.28) (9,122,609.28) 19,510,084.33 14,918,285.52 33,106,316.63 53,000,239.39

(ลงช่ือ) …….........................…………………...………………………………............…………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                                                         )
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รวมส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง ส่วนงำนขำยพ้ืนคอนกรีต ส่วนงำนลงทุนในกิจกำรอ่ืน ส่วนงำนพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรตดับญัชี



37. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน

( หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม

ส าหรับงวด 6 เดือน

อ่ืนๆ

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

        รำยไดจ้ำกกำรก่อสร้ำง และขำย 1,941,699,443.65 1,785,161,730.07 196,871,288.68 250,657,068.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (76,495,892.75) (40,724,209.67) 2,062,074,839.58 1,995,094,588.97

        ตน้ทุนกำรก่อสร้ำง และขำย (1,789,498,641.60) (1,494,889,486.18) (163,067,318.36) (204,040,563.31) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,489,887.15 40,720,419.17 (1,876,076,072.81) (1,658,209,630.32)

        ก  ำไรขั้นตน้ 152,200,802.05 290,272,243.89 33,803,970.32 46,616,505.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,998,766.77 336,884,958.65

        รำยไดอ่ื้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,455,352.43 6,582,799.35 16,455,352.43 6,582,799.35

        ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (3,347,907.63) (3,324,411.32) 0.00 0.00 (11,954,150.85) (11,806,137.82) 0.00 0.00 (15,302,058.48) (15,130,549.14)

        ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (67,314,142.31) (95,239,990.72) (20,974,386.00) (25,314,058.01) (74,691.90) (109,301.87) (8,212,636.89) (6,482,368.34) 0.00 0.00 709,831.52 705,666.94 (95,866,025.58) (126,440,052.00)

        ค่ำตอบแทนกรรมกำร (1,122,000.00) (3,372,000.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,122,000.00) (3,372,000.00)

        หน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 0.00 0.00 (740,574.73) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (740,574.73)

        รำยไดท้ำงกำรเงิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,212,998.50 21,947,980.79 (28,582,672.44) (12,976,904.11) 9,630,326.06 8,971,076.68

        ตน้ทุนทำงกำรเงิน (11,432,222.17) (8,241,922.99) (301,090.00) 0.00 (15,284,657.52) (8,856,602.74) (10,838,579.86) (617,392.28) 0.00 0.00 18,291,562.47 9,473,995.02 (19,564,987.08) (8,241,922.99)

        ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,758,586.92 (5,129,985.23) 10,758,586.92 (5,129,985.23)

รวมค่ำใช้จ่ำย (79,868,364.48) (106,853,913.71) (24,623,383.63) (29,379,044.06) (15,359,349.42) (8,965,904.61) (31,005,367.60) (18,905,898.44) 38,212,998.50 21,947,980.79 (111,466,158.16) (150,084,007.41)

        ก  ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 72,332,437.57 183,418,330.18 9,180,586.69 17,237,461.20 (15,359,349.42) (8,965,904.61) (31,005,367.60) (18,905,898.44) 54,668,350.93 28,530,780.14 90,987,961.04 193,383,750.59

        รำยได(้ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้ (20,675,979.31) (41,203,576.03) (2,090,977.75) (3,494,009.90) 56,319.30 445,580.28 5,469,847.82 3,554,659.89 0.00 0.00 (17,240,789.94) (40,697,345.76)

        ก  ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 51,656,458.26 142,214,754.15 7,089,608.94 13,743,451.30 (15,303,030.12) (8,520,324.33) (25,535,519.78) (15,351,238.55) 54,668,350.93 28,530,780.14 73,747,171.10 152,686,404.83

37.2  ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ไม่ไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน เน่ืองจำกบริษทัฯ ด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนทำงธุรกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง ซ่ึงด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์เดียว ดงันั้นจึงไม่ไดแ้สดงขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนในงบกำรเงินน้ี 

37.3  ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562  บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ จ ำนวน 3 รำย และ 4 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 817.82 ลำ้นบำท และ 558.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงมำจำกส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง

ส ำหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562  บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่ จ ำนวน 2 รำย และ 4 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,274.43 ลำ้นบำท และ 1,077.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงมำจำกส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง

(ลงช่ือ) …….........................…………………...………………………………............…………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                                                         )
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ส่วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง ส่วนงำนขำยพ้ืนคอนกรีต ส่วนงำนลงทุนในกิจกำรอ่ืน ส่วนงำนพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรตดับญัชี รวม



38. ภำษีเงินได้

      38.1  คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 3 เดือนและ 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จ สรุปไดด้งัน้ี

                ( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั:

     ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด 11,896,326.61 829,475.09 10,108,755.13 (1,541,492.45)

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:

     ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิด

        ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบั

         รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (3,348,916.70) 13,614,498.27 425,902.73 16,646,159.56

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 8,547,409.91 14,443,973.36 10,534,657.86 15,104,667.11

                ( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั:

     ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด 20,349,429.31 12,494,359.23 18,561,857.83 8,089,897.08

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:

     ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิด

        ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบั

         รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (3,108,639.37) 28,202,986.53 2,114,121.48 33,113,678.95

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 17,240,789.94 40,697,345.76 20,675,979.31 41,203,576.03

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                   )
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ส ำหรับงวด 3 เดือน

ส ำหรับงวด 6 เดือน
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38. ภำษีเงินได ้(ต่อ)

               จ  ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  ส ำหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี

      30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี

( หน่วย : บำท )

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

     ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม

     หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 0.00 3,772,384.98 0.00 2,098,492.40

      38.2  รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้ส ำหรับงวด 3 เดือน 

     และ 6 เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ 2562 ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้ 41,653,726.54     67,444,212.75     50,267,418.20 75,269,236.83

อตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 20 20 20

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้

     คูณอตัรำภำษี 8,330,745.31 13,488,842.55 10,053,483.64 15,053,847.37

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ :

     คำ่ใชจ่้ำยท่ีไมส่ำมำรถน ำมำหกัภำษี

            และรำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ 3,565,581.30 (12,659,367.46) 55,271.49 (16,595,339.82)

     ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำร

            เกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ

            กำรกลบัรำยกำร (3,348,916.70) 13,614,498.27 425,902.73 16,646,159.56

รวม 216,664.60 955,130.81 481,174.22 50,819.74

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 8,547,409.91 14,443,973.36 10,534,657.86 15,104,667.11

อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 21 21 21 20 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                   )

ส ำหรับงวด 3 เดือน
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38. ภำษีเงินได ้(ต่อ)

(หน่วย : บำท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563 2562 2563 2562

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้ 90,987,961.04     193,383,750.59   106,168,774.38 204,503,315.64

อตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 20 20 20

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้

     คูณอตัรำภำษี 18,197,592.21 38,676,750.12 21,233,754.88 40,900,663.13

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ :

     คำ่ใชจ่้ำยท่ีไมส่ำมำรถน ำมำหกัภำษี

            และรำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ 2,151,837.10 (26,182,390.89) (2,671,897.05) (32,810,766.05)

     ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำร

            เกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ

            กำรกลบัรำยกำร (3,108,639.37) 28,202,986.53 2,114,121.48 33,113,678.95

รวม (956,802.27) 2,020,595.64 (557,775.57) 302,912.90

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 17,240,789.94 40,697,345.76 20,675,979.31 41,203,576.03

อตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงร้อยละ 19 21 19 20 

39. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน

      39.1  ณ วนัท่ี  30 มิถุนำยน 2563  และวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562   บริษทัฯ  มีภำระหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรให้ธนำคำรออกหนงัสือ

              ค  ้ำประกนัให้กบับริษทัอ่ืน เพ่ือค  ้ำประกนักำรปฏิบติังำนตำมสญัญำก่อสร้ำงและกำรจ่ำยช ำระหน้ี วงเงินรวม 5,910.69 ลำ้นบำท 

              และ 5,310.69 ลำ้นบำท  ใชไ้ปจ ำนวน  1,347.90 ลำ้นบำท  และ  1,302.37  ลำ้นบำท  ตำมล ำดบั    ภำระหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน   

              ค  ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำเงินฝำกประจ ำ (หมำยเหตุ 21)

      39.2  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัจำกกำรออกเช็คเพ่ือเป็นประกนัเงินรับล่วงหนำ้

              ตำมสญัญำก่อสร้ำง   กำรปฏิบติัตำมสญัญำก่อสร้ำง   และเงินประกนัผลงำน  จ  ำนวน 648.71 ลำ้นบำท และ 789.33 ลำ้นบำท 

              ตำมล ำดบั 

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                   )

ส ำหรับงวด 6 เดือน



 - 53 -

39. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน (ต่อ)
      39.3  เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2555  บริษทัฯ ไดย้ื่นฟ้องผูว้่ำจำ้งรำยหน่ึงฐำนควำมผิด   ผิดสญัญำจำ้งเหมำก่อสร้ำง  จ  ำนวนทุนทรัพย์
              61,356,795.83 บำท ต่อศำลแพง่กรุงเทพใตแ้ละบริษทัดงักล่ำวไดป้ฏิเสธและยื่นฟ้องแยง้ดว้ย จ  ำนวนทุนทรัพย ์67,628,075.00 
              บำท คดียงัอยู่ในขั้นตอนพิจำรณำของศำลฎีกำ
      39.4  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั มีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำอำคำรส ำนกังำน สญัญำมีอำย ุ3 ปี และสำมำรถ
              ต่อสญัญำต่อไปอีกเป็นเวลำ  3  ปี  โดยมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยคำ่เช่ำในอนำคต  จ  ำนวน 4.60 ลำ้นบำท  
      39.5  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั  มีภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำยำนพำหนะ สญัญำมีอำย ุ5 ปี โดยมีภำระ
              ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยคำ่เช่ำในอนำคต จ ำนวน 2.72 ลำ้นบำท
      39.6  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทั อีส แอม อำร์ จ  ำกดั  มีภำระผกูพนัว่ำจำ้งกบัผูรั้บเหมำก่อสร้ำง
              โครงกำรท่ีท ำสญัญำแลว้ จ  ำนวน 33.97 ลำ้นบำท และ 73.26 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั
      39.7  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสญัญำคำ่จำ้งบริหำรงำน สญัญำมีอำย ุ1 ปี 
              โดยมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยคำ่จำ้งบริหำรงำนในอนำคต จ ำนวน 0.02 ลำ้นบำท และ 1.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั
40. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
      40.1  นโยบำยกำรบญัชี
               รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั    วิธีกำรท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นกำรรับรู้ กำรวดัมลูคำ่ และคำ่ใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบั
      สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมำยเหตุขอ้ 5
      40.2  ควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือ
               กลุ่มบริษทั มีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีของกิจกำร อยำ่งไรกต็ำม หำกมีลูกหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำ
      อำจจะมีปัญหำดำ้นกำรช ำระเงิน     ผูบ้ริหำรของกิจกำรมีนโยบำยท่ีจะบนัทึกคำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญให้เพียงพอกบัโอกำสท่ีจะเกิด
      ควำมสูญเสียดงักล่ำว
      40.3  ควำมเส่ียงจำกกำรไมป่ฏิบติัตำมสญัญำ
              ควำมเส่ียงจำกกำรไมป่ฏิบติัตำมสญัญำ เกิดจำกกำรท่ีคูส่ญัญำไมป่ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ ซ่ึงก่อให้เกิดควำมเสียหำย
      แก่กลุ่มบริษทั    กลุ่มบริษทั  มีนโยบำยในกำรป้องกนัควำมเส่ียงน้ีโดยกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของลูกคำ้เรียกเกบ็เงินล่วงหนำ้
      ก่อนเร่ิมด ำเนินงำนและเรียกเกบ็เงินตำมผลงำนท่ีท ำเสร็จ      ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินตำม
      บญัชีของสินทรัพยห์ลงัหกัคำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  ถือเป็นมลูคำ่สูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไมป่ฏิบติัตำมสญัญำ
     40.4  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย
              ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย   เกิดจำกกำรท่ีอตัรำดอกเบ้ียจะเปล่ียนไป     ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหำยแก่กลุ่มบริษทัในปี
     ปัจจุบนัและปีต่อ ๆ ไป กลุ่มบริษทั มีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย เน่ืองจำกสญัญำบำงส่วน จะก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
     และแลว้แต่ผูใ้ห้กูแ้ละผูกู้จ้ะตกลงกนั ขอ้มลูเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 9, 25 และ 29
     40.5  ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน
              กลุ่มบริษทัไมมี่ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกไมมี่รำยกำรลูกหน้ีและเจำ้หน้ีเป็นสกลุเงินตรำ
     ต่ำงประเทศ

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
             (                                                                                                                   )



40. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
     40.6  รำคำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
              สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  เงินลงทุนชัว่ครำว 
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน   เงินให้กูย้ืมระยะสั้น   หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน    ประกอบดว้ย 
     เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน
              รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน มีมลูคำ่ใกลเ้คียงกบัรำคำยติุธรรม นอกจำกน้ีผูบ้ริหำรเช่ือว่ำกลุ่มบริษทั 
     ไมมี่ควำมเส่ียงจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีนยัส ำคญั
41. กำรบริหำรจดักำรทุน
              วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในกำรบริหำรทำงกำรเงิน คือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง
       และกำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม
              ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 และ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2562  มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนสรุปไดด้งัน้ี

( หน่วย : บำท )
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 มิถุนำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน 1.85 1.70 1.36 1.26

42. กำรวดัมลูคำ่ยติุธรรม
               ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563  กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรม
       ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะดงัน้ี

(หน่วย: บำท)
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

      งบกำรเงินรวม
           สินทรัพยท่ี์วดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรม

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน 0.00 515,902,869.27 0.00 515,902,869.27
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.00 0.00 158,654,514.47 158,654,514.47

รวม 0.00 515,902,869.27 158,654,514.47 674,557,383.74

(หน่วย: บำท)
ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
            สินทรัพยท่ี์วดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยติุธรรม

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมนุเวียนอ่ืน 0.00 509,575,538.42 0.00 509,575,538.42
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 0.00 0.00 106,162,610.33 106,162,610.33

รวม 0.00 509,575,538.42 106,162,610.33 615,738,148.75

               ในระหว่ำงงวด ไมมี่กำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมลูคำ่ยติุธรรม

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ
             (                                                                                                                   )
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43. กำรจดัประเภทบญัชี

              ในระหว่ำงปี 2563 กลุ่มบริษทัไดมี้กำรจดัประเภทบญัชีใหมจ่ำกประมำณกำรหน้ีสินหมนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน

     เป็นประมำณกำรหน้ีสินไมห่มนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน ผลของกำรจดัประเภทบญีัใหมท่  ำให้บำงรำยกำรในงบแสดง

     ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เปล่ียนแปลง ดงัน้ี

(หน่วย: บำท)

ก่อนจดัประเภท รำยกำรท่ีจดัประเภท หลงัจดัประเภท

บญัชีใหม่ บญัชีใหม่ บญัชีใหม่

            หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

            หน้ีสินหมนุเวียน

ประมำณกำรหน้ีสินหมนุเวียนส ำหรับ

     ผลประโยชน์พนกังำน 2,010,637.00 (2,010,637.00) 0.00

            หน้ีสินไมห่มนุเวียน

ประมำณกำรหน้ีสินไมห่มนุเวียนส ำหรับ

     ผลประโยชน์พนกังำน 84,244,670.00 2,010,637.00 86,255,307.00

(หน่วย: บำท)

ก่อนจดัประเภท รำยกำรท่ีจดัประเภท หลงัจดัประเภท

บญัชีใหม่ บญัชีใหม่ บญัชีใหม่

            หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

            หน้ีสินหมนุเวียน

ประมำณกำรหน้ีสินหมนุเวียนส ำหรับ

     ผลประโยชน์พนกังำน 1,181,911.00 (1,181,911.00) 0.00

            หน้ีสินไมห่มนุเวียน

ประมำณกำรหน้ีสินไมห่มนุเวียนส ำหรับ

     ผลประโยชน์พนกังำน 60,022,509.00 1,181,911.00 61,204,420.00

44. กำรอนุมติังบกำรเงิน

               งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563

(ลงช่ือ) ………………………...…………………………………………………… กรรมกำรตำมอ ำนำจ

             (                                                                                                                   )

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
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